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కతతపలల మ 2010

తుపకలు 
ఆరవ తరగత పలలవడకడ ఆ మధయ వళళ  బడక  ఒక తుపక తసుకపయడట.  

ఆ తుపక బమమద కదు.  అందుల బులలటుల రబబరువ కవ.  అద నజం తుపక! 

వళళ నననదట అద.  వళళ ఇంటల మతతం రండ తుపకలుంటయట- ఒకట వళళ నననద; 

ఒకట  వళళ  అమమద.   వటత  వళుళ  ఏం  చసతర  తలదు.   మతతనక  ఒక  తుపక  ఈ  పసవడ 
చతలక వచచంద. 

వడ  అపపటక  చల  వడయ  గములూ,  కంపయటర  గములూ  ఆడ  ఉననడ.   తుపకత 
ఏంచసతర  వడక  బగ  తలుసు.   తుపకన  గురపటటటం  వడక  చకకగ  వచుచ.   ఎందర  ట.వ. 

రకసులన  పలచసన  అనుభవం  ఉననద  వడక.   బడల  తనకంట  ఎకకవ  మరుకలు 
తచుచకంటునన  కరరవళుళ  ఇదదరన  ,  పటటలన  కలచనటుల  కలచ  పడయయటం  వడక  ఏమతరం  కషటం 
కలదు. 

వయయమంద  వదయరుుల  ఎదుట,  వదయ  గరప  టచరల  సకగ,  వడ  తన  తట  పలలలన  కలచ 
చంపశడ. 

తలలదండరలనుండ  పలలలు  చల  సంగతులు  నరుచకంటరు.   వళళన  ఎంత  దూరంగ, 

బరడంగు  సూకళలల  ఉంచన  సర,  పలలలు  తలలదండరల  అలవటలన  అంత  తందరగ  మరచపరు. 
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తలల,  తండర  తుటలు,  బంబులు  లకండ   బరతకలన  అసతవయసత  జవతప  జవలైనపపడ,  పలలలు 
శంతసహరదర మూరుతలవవటం కసతంత కషటమ. 

అందుకన,  పలలలునన పదదలు చల జగరతతగ ఉండల.  తమ దురలవటుల పలలలక సకకండ 
ఉండందుక శరమంచల. 

 తండర  రజ   గుపప  గుపపన  సగరటులకలుసూత,  పలలలచత  వటన  తపపంచుకంటనూ,  తరగ 
రడడమద  ఎకకడపడత  అకకడ  పడ  దబబలు  తగలంచుకంటుంటనూ,  గూండగ  అందరన 
బదరంచుకన  బరతుకతుంటనూ,  భరయలను  కటట,  గడవపడతుంటనూ  పలలల  మనసక  సుత 
సరగ  ఉండదు.   అలంట  పలలలు  తలలదండరల  మదర  తుపకలక,  సల  ఫనలక,  మటరు 
బైకలక  బనసల,ై  తమక  ఇంటల  దరకన  పరమలన  వధుల  వంబడ,  సరదుకణలలను, 

పబుబలలను, డసకథకకలలను వతుకకందమనుకంటరు. 

పలలలు  సహజ  సకమరయంత,  సంతషంగ  ఎదగ,  బధయతగల  పరులవవలంట,  ముందుగ 
పదదలు బగుపడల.  మనం వయసనలక దూరమైత తపప, మన పలలల మనసక, శరరక ఆరగయలు 
బగుపడవన గరహంచల- ఏమంటరు? 

ఈమసంల  పలలలందరూ  వసవ  శలవలల  ఉంటరు.  ఇళలనన  హడవడగను,  గజబజగనూ 
ఉంట.ై   పలలలు  ఎండలల  తరగ  వడదబబలు  తనకండ  ఉండలంట,  వళుళ  ఆడకనందుక 
ఇషటపడ ఆటలు వళలక అందల.  ఆటలల  గపపవ, తకకవవ అంటూ ఏమ లవ- అనన  ఆటల, అనన 
పలలలక   ఏద  ఒక  రకంగ  పనకచచవ.   రకరకల  ఆటల  సమహరంగ,  ఈ  నల  ముఖచతరం- 

"వసవ" న అందంచన చతరకరుడ అడవ రముడక  అభనందనలు. 

వసవ శలవల శుభకంకలత, 

-కతతపలల బృందం.
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నత చందరక ఏ డ వ  భ గ ం  
మూల రచన: క.శ.పరవసుత చననయసూర సరళకరణ: ఘడయరం వంకట నరయణ శరమ 

జరగన కథ:   కకక, మంధరుడక  తన కథను చబుతుంద ఎలుక. ఆపైన, దురశకదద ఎకకవ సంపదంచలన  
పయ, వంట దబబ తన చచచన నకక కథ చపప, తబలు "అందుకన, అతగ కడబటటలనన కరక మంచద కదు" 

అంటుంద. ఇక చదవండ, ఏడవ భగం.. 

తబలు  ఇంక  ఇల  అననద-  “అయన, 

గతంచనదనన  ఇపపడ  తరవవకవడం 
ఎందుక?  పనవవ.  బుదధమంతులు  'రన 
దన  కసం  ఎదురుచూడరు,  పయన 
దనకసం  ఏడవరు,  ఆపదలు  వచచనపపడ 

అచతనంగ  నలబడపరు'.  కబటట, 
సనహతుడ!  ఎలలపపడ  సంతషంగ, 

ఉతసహంగ ఉండ." 

"శసతలు  చదవ  కడ  అనక  మంద 
మూరుులుగన  ఉననరు.  కరయవంతుడైన 
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వడ  వదవంసుడ.  మందు  పరు  చపపనంత 
మతరన రగక రగలు శంతంచవ. గుడడవడ 
చతల  ఉనన  దపం  వలల  అతనక  ఏమ  లభం 
లనటల.  వవకం  లనవడక  ఎంత  శస 
పండతయం  ఉనన  పరయజనం  ఉండదు. 

చూడ,  ఆపదలు  వచచనందుక  నను 
దు:ఖంచను.  సంపద  వచచనపపడ  నను 
పంగపను.  మనషక  ఆపదలు,  సంపదలు 
ఒకదన  వనుక  ఒకట  వసూతండటం  సహజం. 

'సంపదలు  శశవతం  కవ'  అన 
తలుసుకననవడ,  అవ  పయనపపడ 
దు:ఖంచడ.  డబుబ  లనంతమతరన 
ధరైయవంతుడక  లకంల  గరవం  ఏమ  తకకవ 
కదు. పషకలంగ ఉననంత మతరన కదురడక 
గరవమూ  రబదు.  సంహనక  సహజంగన 
ఒక  తజసుస  ఉంటుంద-  నూరు  బంగరు 
సముమలు  పటటన  కకకక  అంతట  తజసుస 
అబుబతుంద?  నువవ  బుదధమంతుడవ.  న 
గరవనక  ఇపపడ  ఏమ  లటు  వచచంద? 

జవన  పటటంచన  ఆ  భగవంతుడ,  ఏద  ఒక 
వధంగ  ఆహరనన  కడ  ఏరపటు  చసతడ. 

చూడ  -జంతువ  పటట  నలమద  పడ  పడగన 
తలల  రముమనందసుతననద.  అందువలల, 
బరతకటం  కసం  మర  ఎకకవ  శరమంచటం 
కడ వయరుమ.  అనన  ధరమలూ తలసన వడవ, 

నకంత వడమరచ చపపవలసన అవసరమ లదు. 

నక  నను  వరు,  లఘుపతనకం  వరు  కదు. 

దవడ  మనలన  ముగుురన  ఒకచట  చరచనటుల 
ఉనన  ద.  దరకనదనత  సంతృపత  చంద  మనం 
సుఖంగ జవదదం. “ అననదద ఎలుకత. 

 అపపడ హరణయకడ చల సం తషం చ, 

“మంధర!  నమటలు  అమృతపజలుల  లగ 
కరస,  అంతులన  న  దు:ఖనన  పగటటయ. 

నను  ధనుయడనయయను.   'మతరలభం 
పరపంచంలన  సంపదలననట పటుట '- అననసూకత 
కడ నక ఇపపడ అరుం అయయంద.” 

“ఏ  భగవంతుడైత  హంసలను, 

రమచలుకలను,  నమళళను,  తలుప, 

అకపచచ  మదలైన  రంగులను  సృషటంచడ, 

ఆభగవంతుడ  ఆయ  జంతువలక  వటక 
అనుగుణమైన    వృతుతలను  కలపంచడ. 

మూరుులు  దనన  అరుం  చసుకలక,  జవనం 
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కసం  పడరన  పటుల  పడ,  సమయనన  వయరుం 
చసుకంటుననరు."  

"  తనను  సంపదంచటపపడక   దు:ఖం, 

కపడకవటంల  ఒక  దు:ఖం,  అద  నశనం 
అయపయటపపడక  దు:ఖనన  కలగసుతననద 
డబుబ.  ఇటల  దు:ఖనక  మూలకరణం 
అయన ఆ డబబందుక? కలచడనక? సంత 
పనులకసం డబుబను కరటం కంట,  కరకను 
వదల   ఊరకండటమ  మలు.  అడసు 
తకకటం ఎందుక , కళుల కడగటం ఎందుక? 

ఆకశంల  పకల  చత,  భూమపైన  కౄర 
మృగల  చత,  నళలల  చపల   చత  మంసం 
తనబడతుననద, కన ధనవంతుడ అననంట 
తనబడతడ.  కబటట  ధనశను  వదల 
పటటడంలన  వవకం  ఉననద.  ఆశను 
వదలపటటసత,  ఇక  ఆ  పైన  దరదురడవవడ, 

ధనకడవవడ?" 

"ఇక  దురశక  అవకశం  ఎవరసతర, 

దసయం  వడ  తలపైకకక  కరచన 
రజయమలుతుంద.  ననున  కలస  మటలడటం 
వలల  న  అజఞనం  తలగంద.  చపటటన  పన 

పరతైనంత  సంతషం  కలగంద.  నత 
నరంతరం  కలస  ఉండటనన  మంచన  అదృషటం 
నక  వర  ఏద  లదు.  నత  సనహనక  ఎలంట 
లటూ  ఉండదు.  మహతుమల  సనహం 
ఆమరణంతం  ఉండద.  వర  కపలు  ఒకక 
కణంల  నశంచ  బుడగలంటవ,  ఇక 
మహతుమల  తయగం  అయత  సందహనక  తవ 
లనద.”  అన  చపపంద.  మంధరుడ  ఆ 
మటలు  వన,  చల  సంతషంచంద.  ఆ  పైన 
హరణయకడ,  లఘుపతనకము,  మంధరుడ 
సవచఛగ వహరసూత,  కలకపం చసూత సుఖంగ 
జవంచసగరు. 
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కంతకలనక,  మంధరుడ, 

హరణయకడ,   లఘుపతనకడ   ముగుురూ 
కబురుల  చపపకంటూ  సంతషంగ  ఉనన 
సమయంల  బదరపయన జంక ఒకట, మహ 
వగంత  అకకడక  పరుగతుతకన  వచచంద.  అద 
చూస  భయపడన  తబలు  నళలలక  దూకంద; 

ఎలుక   కలుగులక  పరపయంద;  కక  ఎగర, 

చటుట కన కమమన కరుచననద. 

కంచంసపటక   కక  చటుటమద  నుండ 
అననవైపలక  నకక  నకక   చూస,  ఇక 
భయపడవలసన  కరణం  ఏద  దగురల  లదన 
నశచయంచుకననద. ఆపైన అద మంధరుడన, 

హరణయకడన  పలచ,  “మరు  భయపడకండ. 

చుటుట పరకకల చల దూరం వరక చూశను. 

భయనక  కరణం  ఏద  న  కంట  పడలదు.” 

అన  చపపగన  నటలంచ  తబలు, 

బరయలంచ  ఎలుక,  బయటక  వచచయ. 

లఘుపతనకం వళల వళళక  దగురగ వలంద. 

అపపడ,  భయంత గడగడ వణుకతునన 
జంకను  చూస,  మంధరుడ-  "నువవవవడవ? 

ఎందుక,  నువవటల  పరుగతుతకన  వచచవ?” 

అన అడగంద. డకకలు ఆడటుల రపపతునన ఆ 
జంక  అననద-  "నపరు  చతరంగుడ. 

వటగడకడ  ననున  తరుముకన  వచచడ. 

వడక  భయపడ,  పరపయ  వచచను.  ఆ 
పరుగుల  ననున   అందుకలక,  వడ  వనుక 
బడడడ.  నను  మ  శరణు  జచచను.  అనన 
దనలు,అనన వతర లు, అనన యగలు- ఇవవ 
శరణగతుడన  కపడటంత  సరపలవ. 

శరణుగరన  వరన  పటటంచుకలక  పవడం 
కంట  పపం  లదన  ధరమశసం  తలసన  పదదలు 
చబుతూ  ఉంటరు.  మరు  అనన  ధరమ 
శసములూ  తలసన  వరన  బుదధమంతులు 
గతంల చపపగ వన ఉననను. న మనసు కలత 
చంద  ఉండటం  వలల  ఏద  చపపదగంద,  ఏద 
చపపకడన  మట  తలక  ఏదద  అనశను. 

మక ధరమం చపపంత వరన కను. న మటలల 
తపపలన  మననంచ,  ననున  కపడండ.  మ 
సనహం  సంపదంచుకన,  మత  పటు  ఇకకడ 
కలం గడపలన న కరక. మ బంధువలను, 

మ  దశనన  వడచ  వచచను.  మ 
శరణుజచచను.  ఇక  మరు  ననున  పల 
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ముంచుతర,  నట  ముంచుతర,  మద 
భరం,” అననద.  

అపపడ  మంధరుడ దనన శంతపరుసూత 
అననద-  “చతరంగ!  నువవ  బుదధమంతుడవ. 

సధువవ. నత సనహం చయటం మ భగయం. 

దనకై  ఇంత   చపపవలసన  పనలదు.   ఇద  న 
యలల  అనుక.    మత  కలస  సవచఛగ 
జవసూత,  సుఖంగ  ఉండ  అన” .  అపపడ  ఆ 
జంక  చల  సంతషంచ  అకకడ  ఉండ-

పయంద. ఆ అడవలన లత పచచక చగుళళను 
మసూత  చరువలన  నటన  తరగుతూ, 

దగురలన  ఉనన  చటుట  నడన  పడకంటూ, 

సుఖంగ కలం గడపసగంద. 

ఇల  కంతకలం  గడచంద.  ఒకరజన 
జంక,  మతకన  అడవలనక  వళళంద. 

సయంతరం  మమూలుగ  అద  తరగవచచ 
సమయం  దటపయంద.  అయన  అద 
ఇంక  ఇంటక  చరుకలదు.  దంత  కంగరు 
పడన  మంధరుడ,  కక-ఎలుకలత  "మన 
సనహతుడ  చతరంగుడ  ఇంత  ఆలసయం 
చయటనక  కరణం  ఏమై   ఉంటుంద? 

ఏనడ ఇంత సపట  వరక రకండ  లడ. 

ఆహరం  కసం   ఎకకడకకడక   వళలన   పకల 
గుంపలు   తనటం    చలంచ 
ఇళలకతరగవసుతననయ.  గలలవళుల  పశువల 
మందలన    తలుకన  పలలలక   పతుననరు. 

పడమట   దకక  ముఖనక    కంకమ   బటుట 
మదర   కనబడతుననడ    సూరుయడ.  ఆ 
సూరయకరణల   వడ  తగుపతునన  కదద   నక 
ఆరటం  పరగపతుననద.  'కంచం    అటు-

ఇటు   వళల   వతక  వదదమం'ట  న   నడక   వగం 
సహకరంచదు.  'మమమలన   పంపదమ' 

అంట   మరు   మళల   తరగ   వచచ   న   కళలక 
కనపంచత  వరక  న  మనసుస  తతతరపడతూ 
ఉంటుంద. ననమ  చసద?” అన, కళలలల  నరు 
కరగ దకకలు  చూడసగంద. 

అపపడ  కక  లఘుపతనకం   పకజతులు“  
అననటకంట  న  వగం  ఎకకవ.   ఎనన 
యజనల  దూరమైన  కణకలంల  తరగ 
చూస  రగలను.  అందుకనగద   నక 
'లఘుపతనకడ'  అన   పరు   వచచంద? 

నువవమ   వచరంచక  .  నను   ఇకకడ 
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ఉననననుక.  ఇదగ,  ఒకక  నముషంల 
వనకకవచచ   చతరంగుడ   కమ   సమచరలు 
నక   చబుతను-  చూసూతండ"  అన  తకణం 
ఎగరపయంద. 

అల  ఆ  కక  అడవలన  నన  పరదశలనూ 
వతక,  తవరలన  చతరంగుడ  ఉనన   పరదశనన 
కనుకకననద.   అకకడ  చతరంగుడ  తరళల 
వలల  చకకకన  పడ  ఉననద.   అపపడ 
లఘుపతనకడ  దనన  చూస,  కళల  నరు 
పటుటకన,  దన  దగురక  పయ  "మతరమ! 

నువవ   ఇతరుల  సముమక  ఆశపడవ. 

ఇతరులను  బధంచవ.   అడవలన  గడడన 

మస,  గుంటలలన  నళుల  తరగ,  ఏదైన  చటుట 
నడన  పడకన  కలం  గడపతవ. 

ఇతరులవవరక  కడ  న  ఆలచనలల  కడ 
రదు.  న అంత మంచవడక, ఇటలంట ఆపద 
ఎదురు  అయంద?  అయన  ఇంత 
అనుకవటం  ఎందుక?  ఎంతవరకనై 
దైవనరణయనన  దట  శకయంకదు.   వచచన 
కషటనన  `ఎల దటల'  అన ఆలచంచలగన, 

నవవరపయ  నలుచండకడదు.   కబటట  , 
నక  తలసనంతల-  ఇపపడం  చయల 
తవరగచపప.  మంధరుడ, హరణయకడ న 
రక  కసం  ఎదుయరుచూసూతంటరు.  పవల" 

అననద. 

"వటగడ  రక  ముంద  తవరగ  ననున 
వడపంచరంట  బరతకపతను.   లకపత  ఇక 
న  పైన  ఆశ  పటుటకవదుద.   నువవ  ఇపపడ 
పయ,  తందరగ హరణయకడన తసుకనర. 

అతను  వచచడంట  న  కటుల  తగకరక  ననున 
రకంచగలడ" అననద జంక దనత. 

(...మగతద వచచమసం..) 

8



కతతపలల మ 2010

      కనువపప                                      పదయనక కథ 

రచన: యస. భరత, పదవ  తరగత, పరకృత బడ. 

ఇందరపరసునన  ఒకపపడ  కరతవరమ  అన  రజ 
పరపలంచవడ.   కరతవరమక  తన  రజయనన 
వసతరంప జయలన చల కరకగ ఉండద.  ఆ 
రజయనక  చుటుటపరకకల  ఉనన  చనన  చనన  రజయ 
లపైక  అతను  దండతత  ,  వటనననటన  తన 
రజయంల కలుపకననడ.  వటన  సమంత 
రజయలుగ  ఉంచుకన,  ఆ  రజల  నుండ 
బలవంతంగ  కపపం  వసూలు  చయసగడ. 

సమంత  రజయల  పరతనధులు  తమ  అశకతతను 

ఎనన  వధలుగ  వయకతం  చసన  ఫలతం 
లకపయంద-  కరతవరమ   కరకలక 
అంతులకండ ఉననద. 

కననళలక   గూఢచరులనుండ  కరతవరమక 
ఒక  వరతమనం  అందంద:  సమంత 
రజలంత  కలస  తనక  వయతరకంగ 
కటరపనునతుననరు.   అయన  కరతవరమ 
ఏమతరం  తణకలదు.   తనక  సైనక  బలం 
ఎకకవ ఉననదన ధరైయం ఆయన కళళక పరగ 
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నలచంద.   వళలందరపైన  మరసర  యుదధం 
చదదమన  నశచయంచడ.   మంతర, 
సైనయధపత  అద  తపపన  చపపచూశరు. 

అయన లభం లకపయంద. 

తలవైన  మంతర  రజక  ఏద  ఒక  వధంగ 
కళుళ  తరపంచలనుకననడ.   దనక  తగన 
సందరభంకసం  వచ  ఉననడ.   అలంట 
అవకశం  తవరలన  వచచంద:  రజ,  మంతర 
ఉదయన వనంల వహరసుతండగ వళలకక వంత 
కనబడంద-  ఒక  మూలన  ఉనన  పటటక 
దగురలన  వలద  చల  చమలు  ఒక  పమును 
కరచ  చంపతుననయ.  పము  అటూ  ఇటూ 
దరులతుననద-  దనకరందపడ  అనక  చమలు 
నలగపతుననయ-  అయన  మరనన  చమలు 
వచచ  ఆ  పమును  పటుటకన  ఈడచక 
పతుననయ.  చవరక ఆ పము చనపయంద 
కడ.  పరకకన  ఉనన  మంతర 
సమయనుకలంగ  ఈ పదయం చపపడ: 

"బలవంతుడ నకమన 
పలువరత నగరహంచ పలుకట మల? 

బలవంతమైన సరపము 

చలచమల చత చకక చవద సుమత?" అన. 

కరతవరమక  కనువపప  కలగంద.   కవలం 
తనకనన  సైనయబలంపై  ఆధరపడ, 

సమంతరజయలను  దచటం  తపపన 
అరుమైంద.  చనన  చననవైన  సర,  అవనన  కలసత 
తనక  ముపప  తపపదన  అతను 
తలుసుకననడ.   సమంత  రజయల 
కషటలను  అరుంచసుకన,  ఆ  రజల 
మనభవలక  దబబతగలకండ 
పరవరతంచలన అతనక తలసవచచంద. 

ఆపైన  అతను  మంతరగర  సలహల  మరక 
అనక  పరపలన  సంసకరణలు  చపటటడ. 

పరజ  సంకమం  కసం  అతను  చపటటన 
చరయలవలల,  సమంత  రజలక  ఆందళన 
మరుం  చపటటవలసన  అవసరమ  లకండ 
పయంద. అందరూ కరతవరమక మతురలనైరు. 

దటటంగ  కరముమకనన  యుదధ  మఘలు 
దూదపంజలలగ తలగపయయ. 

తన  కనువపపక  కరణమైన  మంతరన 
ఘనంగ సతకరంచడ కరతవరమ. 
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చదువ-సంసకరం
రచన: బ. అనత, పదవ తరగత, పరకృతబడ, చననకతతపలల. 

రమయయ  నడపంచ  బడల  చలమంద 
పలలలు  చదువకనవళుళ.   కందరు  చకకగ 
చదవవళుళ;  అయత మరకందరు చదువలల 
బగ  వనకబడ  ఉండవళుళ.   రమయయ 
తనవంతుగ  అందరన  సమనంగ 
చూసవడ.  సరగ చదవన పలలలక ఎలగైన 
వదయను అందంచలన పరయతనంచవడ. 

రమయయ బడల చదవ సదధయయ అల బగ 

వనకబడన  పలలవడ.   ఎంత  పరయతనంచన 
వడక  చదువ సరగ అబబలదు.  అద తరగత 
పలలవడ  గణశ  భటుట  వడన  పద  పద  ఎగతళ 
చస  ఆటపటటసుతండవడ.  దంత  మనసు 
వరగపయన  సదధయయ   ఒకసర  బడలంచ 
పరపయందుక  పరయతనంచడ. 

సమయనక  అకకడక వచచన రమయయ అతనన 
ఆప,  కరణం  అడగడ.  "నను  చదువకను 
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సర!"  అననడ  తపపసత,  సదధయయ   భటుటపై 
ఎలంట ఫరయదూ చయయలదు.  

ఇక చసదమ లక, సదధయయ తండరన పలపంచ 
అతనక  సదధయయను  అపపగంచడ  రమయయ. 
వళళముందు  తనక  నమసకరంచన 
సదధయయత  "నక చదువ రలదన బధ పడక. 

చదువ  రకనన  పరవలదు-చదవ  వళళను 
గరవంచు.  న  మంచతనప   వనన  తగుకండ 
జగరతతగ కపడక" అన చపపడ. 

ఇంటక   వళళన  తరవత  సదధయయ   తండర 
పలంలన  సదయం చయసగడ.  రనురను 
అతనక   సదయంల   మళకవలనన  బగ 
అరుమయయయ.  పంటలన  మరచ  మరచ 
వసుకవటం,  నటన పదుపగ వడటం,  నల 
పై  పరలలన  సరనన  జగరతతగ 
సంరకంచుకవటం  లంటవ  అతనక   చల 
నచచన  అంశలు.   అతను  వటనననటన  తన 
పలంల  అమలుపరచ,  బంగరం 
పండంచడ.   తన  ఇంటక  అవసరమైన 
పంటలు  అననంటన  అతను  సవయంగ 
పండంచుకన,  ఊళళ  వళలందరచత  'శభష' 

అనపంచుకననడ.  చుటుట  పరకకల  అనక 
గరమలల రతైులక వయవసయపరంగ ఎలంట 
సందహలు  వచచన  వళుల  సదధయయను 
సంపరతంచవళుళ. 

ఆ  సమయంల  సదధయయ  ఉండ  ఊరక  ఒక 
పండతుడ  వచచడ.   ఆయన  గుళళ 
పరవచనలు  ఇసుతననడన,  చకకగ 
మటలడతడన  వన,  సదధయయ   వళళ,  ఆయన 
చపప మంచ సంగతులనన  శరదధగ వననడ.  ఆ 
తరువత  ఆయనక  పటుటవసతలు,  పండల 
ఇంక ఏవవ ఇదదమనుకన దగురక వళళసరక, 

ఆయన వరవర కదు- చనననడ బడలతనన 
ఆట  పటటంచన  గణశభటుట!   సదధయయ  అతన 
పండతయనన  మచుచకన,  చకకగ  మటలడ, 

అతనక  సనమనం  చస  నమసకరంచసరక, 

భటుటక   ఆశచరయం  వసంద.   ఊళళవళుళ 
సదధయయను  ఎంత  గరవసుతననర  చూసన 
భటుటక  తన చనననట పరవరతన గురుతకచచ సగుు 
వసంద.  

"నక  చదువ  వచచన  గరవంత  నను  ననున 
బడల  చల  అవమనంచను.  న 
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సంసకరనన  ,  నల  ఉనన  మంచతననన 
గమనంచన   ననున   కమంచు  సదధయయ!" 
అననడ అతను నళుళ నండన కళళత.  

"అల  అనక  మతరమ,  పండతయం 

పండతయమ.   న  అంతటవడ  న  మతురడన 
చపపకవటం  నక  గరవకరణం,  కదూ?" 

అననడ సదధయయ, అణకవత. 

మంచతననన మంచన చదువ లదు.

13

పడప క థలు  

  1. ఎంత వతకన కనబడనద  ఏమటద  ?

 2. గుపపడ పటటక  బరడ తక ?
  3. ఒకట  లపత రండ  ఊగులడతయ?

  4. ఇంతంతక పచచన ఆక   , రజలు మచచన రతనలక- ఏమటద?

  5. ఆ  బబూ  ఈ బబూ పటలడత   , పకరు సయ బు వచచ తగవ  తరచడట  .
ఏమ కథ?

సమధనలు     55 పజల  .
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మూడ కథలు
ఇంతక "గలల గహనం" అంట ఏంట? మక తలలదు. అయన శబదం బగుందన దనన అలగ ఉంచసం. 

అరుం మక తచనటుల మరు ఊహంచుకండ...

రచన: స. కృషణవణ, ఆరవ తరగత, టంబకట బడ.

అనక  సంవతసరల  కరతం   కళంగ  పర 
రజయనన   భమరజ  అన  రజ 
పరపలసుతండవడ.   ఆయనక 
ఒకకగనకక   కమరుడ   అశక  వరమ. 
యువరజక  మూడ  కథలు  వచుచ. 

అయన  అతను  ఆ  కథలన  ఎవవరక   చపపలదు. 

మనక  ఏవైన  కతత  కథలు  వసత  అందరక 
చపపయయల  కద!?  యువరజ  మతరం 
ఎవవరకచపపకండ  వటన  తన  మనసులన 
దచపటుటకననడ.   ఆ  కథలక  మతరం 
ఎలగైన  బయటక  వళదమన  ఉననద. 

'ఎలగ,'  అన  అవ  అవకశం  కసం  చూసూత 
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ఉననయ. 

అంతల  యువరజక  పళళ 
నశచయమైంద.  ఇంక  రండ  రజలల    అతన 
పళళ అనగ,  ఆనట రతర   ఆ మూడ కథలూ 
కలస,  'ఎల  బయటపడల'  అన 
చరచంచుకంటుననయ:  మదట  కథ 
అంటుననద- "ఈ  యువరజ  ఇనన  రజలైన 
మన గురంచ  ఏ  ఒకకరక  చపపలదు.  కనుక  ఈ 
యువరజక  పళళ  జరగకండ  చూడల. 

రప  పదుదన  యువరజ  అననం  తంటూ 
మదట   పడస(ముదద)ను  నటల 
పటుటకంటుననపపడ,  నను  గలల  గహనం 
అయ  అతనన  చంపసతను-  చూసూతండండ" 

అన. 

ఇక రండవ కథ అంటుననద: "రప  పదుదన 
యువరజ  రథంల  పతుననపపడ,  నను  ఆ 
కండ  దగుర  నలచన,  ఒక  పదద  గుండరయన 
రథం మద వసతను- చూడండ"అన. 

అపపడ   మూడవ  కథ  అంటుంద,  "నను 
మ  మదర  అతనన  చంపను.  పళళయన 
మరునడ,  అతన  తపప  ఏమ  లకండన 

అతను పదమంద ముందూ తల వంచుకనటుల 
చసతను" అన. 

అవ  'మ  మటలు  ఎవవరూ  వనటంలదు' 

అనుకననయ-  కన  మరుగున  నలుచనన 
మంతర  కడక  రవచందర  వట  మటలన 
పరతగ  వన,  "ఎలగైన  నను  మ 
యువరజన కపడకవల" అనుకననడ. 

మరునట  ఉదయం  యువరజ  అననం 
తనటపపడ  రవచందర  అతన  పరకకన 
కరుచననడ.  యువరజ మదట పడసను 
నటలపటుటకంటడనగ రవవరమ  తటలున  ఆ 
పడసను  తన  లకకన,  జగరతతగ  నమల 
మంగశడ.  అతను చసన ఈ పనక   రజత 
సహ  అందరక  చల  కపం  వచచంద- 

"ఎందుక,  తన  పడసను  లగసుకననవ? 

రజకమరునత పరవరతంచద ఇలగన?" అన 
కపపడడరు.   "ఏమ  లదు-  ఏమ  లదు.  మరు 
తనండ"  అననడ  రవచందర  అందరన 
శంతపరచ.  అల మదట పరమదంతపపంద. 

ఆ  తరవత  యువరజ  రథంల 
ఊరగంపగ   కలయణ  మండపనక 

15



కతతపలల మ 2010

బయలుదరడ.  దరల కండ ఇంక  కంచం 
దూరంల  ఉందనగ  రథం  ఆపమననడ 
రవచందర.   యువరజత  "మతరమ!  మనం 
ఇదదరం  ఇపపడ  కంచం  దూరం  నడదదం. 

ఎందుక  అన  పరశనలు  వయకండ  నవంట 
నడవ"  అననడ.   'సర'అన,  ఇదదరూ 
నడచుకంటూ  కండను  దటశరు.  అల 
రండవ  పరమదం కడ  తపపంద. 

ఇక  'మూడవ  పరమదం  ఏమై  ఉంటుంద' 

అన  అరధరతర  దక  ఆలచసూత  మలుకన 
ఉననడ రవచందర.  ఆ సమయంల వంట గద 
వైప  నుండ  ఏవ  పతరల  శబదం  వనపంచంద. 

'ఈ  సమయంల  పతరల  శబదం  ఎందుక 
వసుతననద?'  అన  అతను   వళళ  చూశడ. 

అంత:పర  దస  సతమమ   ఏద  దంగ  పన 
చసుతననటులగ  అటూ  ఇటూ  చూసుకంటూ, 

కంగరుగ  చతకందన  పండ వంటలన  గననల 
వసుకన,  ఎకకడక   పతుననద!  రవచందరక 
ఆమను  చూడగన  అనుమనం  వసంద. 

దంగచటుగ ఆమన వంబడసూత  పయడ. 

పయ  పయ,  సత   రజ  భవనం  పరకకగ 

ఉనన  చనన  సమనల  గదలక  పయంద. 

'ఈమక  ఇకకడ  ఏం  పన?'  అన, 

మంతరకడక   దన  కటక  పరకకగ  నలబడ 
లపల  చూడసగడ.   లపల,  మదుద 
చతులు,  మదుద  కళుళ   పటుటకన  ఒక   శతృ 
దశప  గూఢచర  కరచన  ఉననడ!  సతమమ 
వడ దగురక పగన వడ  "మూడ రజలుగ 
నక  తండ  లదు;  కంటమద  నదర  లదు. 

యువరజను  చంపందుక  పథకం 
చబుతనన  ననున   ఊరంచ,  చవరక  నువవమ 
అకకడ  హయగ  తంటూ  కరుచననవ? 

ఇకకడ  ననం  కవల?"  అన  పటలట 
పటుటకననడ. "లదు, లదు! నను రవడనక 
ఏమతరం వలు లకండంద" అన  సతమమ ఎంత 
చపపన  వడ  వనలదు.  "నదగుర  అనన 
డబుబలు  తసుకన,  న  పన  చయకండ 
తపపంచుకందమనుకంటుననవ?"  అన, 

కపంత  ఆమ  ముకక  ను  కసశడ  వడ. 

ఆమ  ఏడచకంటూ  అకకడ  నుండ 
వళళపయంద.  ఆ వంటన  రవచందర  లపలక 
పయ,  ఆ  గూఢచరత  యుదధం  చస,  వడన 
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తరళలత  కటట  పడస,  అకకడ  పడ  ఉనన   సతమమ 
ముకకను  జగరతతగ  ఎతతపటట,  తను  వళళ 
నశచంతగ పడకననడ. 

ఇక ఉదయనన వరక దస వచచ సతమమను 
నదర  లపంద.  ఆమ పరుప మద  అంత  రకతప 
మరకలు!  వటన  చూస  ఆమ   భయపడ, 

"అయయ  ,అయయ!  ఎంత  ఘరం  జరగంద 
చూడండ,  ఎంత  రకతమ!"  అన  అరచ 
అందరన  పలచంద.  అందరూ  వచచ  "ఏమైంద 
ఏమైంద?"  అన  అడగరు.  సతమమక  ఏం 
చపపల  తచలదు-  "న  ముకకను 
యువరజగరు  కరకశరు"  అన  భరు-

మననద  ఆమ.  

"మ  రజయంల  యువరజకక  నయయం, 

సమనుయలక ఒక నయయం ఉండదు.  తపప 
చసన  వళళవరైన  సర,  శక  పడతుంద"  అన 
రజగరు  సభ  ఏరపటు  చశరు.   "నను 
ఏపపం  ఎరుగను"  అన  యువరజ  ఎంత 
చపపన ఎవవరూ నమమలదు.  

అపపడ  రవవరమ  ముందుక  వచచ, 

యువరజగరక  వచచన  మూడ  పరమదల 

గురంచ   చపపడ.  "మ  యువరజక 
మూడ  కథలు  వచుచ.  కన  వటన  అతను 
ఎవవరతట   పంచుకలదు.   అందుకన   అవ 
ఎలగైన  అతననుండ  తపపంచుక 
పవలనుకననయ.   ఒకటమ  గలల 
గహనమై  వచచ  యువరజను  చంపలన 
పరయతనంచంద.  రండవద  యువరజ  రథం 
మద   బండరయన   వస  చంపలనుకననద. 

నను  యువరజను  ఆ  రండ  పరమదల 
నుంచ  కపడను . 

ఇక  మూడవద,  'యువరజ  ఏ  తపప 
చయకండన  అతను  పదమంద  ముందూ 
తల వంచుకనటుల  చయల'నుకననద.  దన 
ఫలతమ  ఈ వచరణ.  దనల వసతవం ఏంట 
నను  చబుతను  వనండ.   సతమమక   ఒక 
శతురదశప  గూఢచరత  సంబంధం  ఉననద. 

యువరజను  చంపందుక  పథకం  చపపమన, 

వడ  ఆమక  కంత  డబుబ  ఇచచ  ఉననడ. 

అయత  ఈమ  చలరజలుగ  వడన 
కలవలదు-  చవరక   ననన  రతర  ఆమ వడకసం 
పండ  వంటలు  తసుకన  పయంద.   అకకడ 
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వడ  ఆమత  పటలడ,  చవరక  ఆమ 
ముకకను  కసశడ.   ఇదగ  చూడండ, 

ఆమ  ముకక,  ముకకను  కసన  వడ-" 

అన  తను  తచచన   ముకకను,  గూఢచరన 
చూపంచడ.  అందరూ  సతమమ   తగంపక 
ఆశచరయపయరు.   ఆమక,  గూఢచరక 

తగన శక వశరు. 

ఆపైన  యువరజ  తనక  వచచన  కథలన 
ఆపకన  పరయతనం  చయయలదు.  కథలన 
అందరక  చపపయయటం  అలవటు 
చసుకననడ.   యువరజల  వచచన 
మరుపక  కధలూ  చల  సంతషంచయ!

18
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  6. పఠపరం  చననవడ

పటటలు వటడవడ
బతకన పటట లు  కటటదుద
చచచన  పటటలు కటటదుద
కరక  ఏమతసతవ  ?
ఊరక ఇంటరనూ  వదుద
వచచవంట తంత   తంత   తంత,

        ఏమ తసతవ-  నువవమతసతవ?

సమధనం     55 పజల.
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చటుల -కటటలు
రచన: ట. నగమణ, ఆరవ తరగత, టంబకట బడ. 

ఒక ఊరల రంగయయ అన పదవడ ఒకడ 
ఉండవడ.   కటటలు  కటుటకన  జవంచవడ 
రంగయయ. ఎంత కషటపడన, వయపరం మతరం 
సరగు  జరగద  కదు.  బరతుక  తరువ  కషటంగ 
ఉండటంత  రంగయయ  ఆ   పన  మనస వర  పన 
ఏదైన   వతుకకందమన  ఆలచంచసగడ. 

సరగు  అద  సమయంల  అతన  అదృషటం  పలట 
కటటంద. 

పరత రజ లగ రంగయయ  ఒక  రజన  కటటలు 
కటటడనక  అడవక   వళళడ  . అతను   కటటలు 
కడతూ  ఉంట  ఎవర   పలచనటుట 
అనపంచంద  . అటూ-  ఇటూ  చూశడ 
రంగయయ   . ఎవర  "ముందుకళుళ 
ముందుకళుళ  " అంటుననరు   ! అంతక 
ముందు  కడ  రంగయయక  అల  వనబడద 
కన ఎపపడ  దనన పటటంచుకలదు   . ఆనడ 
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మతరం  అతను   ఒక  కణం  ఆలచంచ  , "సర, 
ముందుకళత  ఏం జరుగుతుంద చూదదం  " అన 
చపప  , ముందుకళళడ   . కంత  దూరం  వళళ 
చూససరక  , అకకడ  ఎండ  కటటల  కపప   ఒకట 
కనపంచంద   ! రంగయయ  వటన  చననగ 
తగకటుటకన  ఊరల  అమమత  , ఆ  ఒకకరజన 
వంద  రూపయలు  వచచంద   ! రంగయయ 
ఆరజన  చల సంతషంగ ఇంటక వళళడ  .

మరుసట  రజన    రంగయయ  కటటలు 
కడతుండగ  , ఎవర  మళళ  "ముందుకళుళ 
ముందుకళుళ"అంటుననరు.రంగయయ  "సర, 
వళలవరగన   నక  మలు  చసందుక 
చబుతుననటులననరు-   నననటలగ   నక 
ఇవళలకడ  ఏదైన  లభం కలుగుతుందమ" 
అన  ముందుకళళడ  . చూడగ  ఆ  వైపన 
అడవల  పదద   పదద  టక  చటుల,చందనం  చటుల 
కనపంచయ  . రంగయయ  క   "భల  , భల" 
అనపంచంద  . "నను వటన అననటన  కటుటకన 
అముమకంట   చల  డబుబలు  వసతయ  " అన 
అనుకన  , ఒక  చటుటను  మదలుకంట 
కటుటకన  , అముమకన  సంతషంగ   ఇంటక 

వళళడ  .
మరుసట రజన అతను ఉతసహం పటటలక, 

ఇంక  తందరగ  అడవక  బయలుదరడ. 
అడవల  తనక  టక  చటుల  కనబడడ  చటుక 
పయ  ఒక  చటుటను  కటటటం  మదలుపటటడ 
లద   "ముందుకళుళ-  ముందుకళుళ!"అన 
వనపంచంద   . అతను  ఈసర  ఇంక 
సంతషంగ  ముందుకళళడ   . అకకడ  ఒక 
చటుట  మదటల   అతనక  ఒక  పదద   నధ 
కనపంచంద  . అందుల  బంగరం  , వండ, 
వజరలు  , మణకయలు  ధగ  ధగ 
మరుసుతననయ   . వటన  చూడగన  మన 
రంగయయక  కడ  కళుళ  తళుకకమననయ. 
వటన  అముమకన  రంగయయ  ఆ  ఊరలన  పదద 
ధనవంతుడయయడ  .

అయన  ఇపపటక కడ రంగయయ  కటటలు 
కటటడం  మతరం  మనలదు  . అయత   కటటలు 
ఇకపైన  కటటనపపడలల  ఎవరైన 
"ముందుకళుళ-ముందుకళుళ  " అంటరమ 
అన  ఎదురు  చూడటం  మదలు  అయంద.. 
ఒకట  రండసరుల  అతనక  ఆ  మటలు 
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వనబడడయ కడ  . కన తర   చూసత  ఏలంట 
లభమూ  లదు   . రను  రను  రంగయయ  ఆ 
మటలన   పటటంచుకవటం  మనశడ. 
కనళలక  అతనక  ఆ  మటలు  వనబడటమూ 
ఆగపయంద  .

అయత  రంగయయక  అటల  "ముందుక 

వళుళ" అన చపపంద ఎవరు? ఆ పరంతప చటల! 
"మమమలన  కటటదుద,ముందుక  వళుల!"  అన 
చపపయ  అవ!  వటన  రంగయయ  వరగ  అరుం 
చసుకననడ  ఇక  నధులు  టక  చటూల 
యదృచచకంగ తగలనవ!
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7. ఒక పచచ  కండల  ఒక  కయ , ఆ  కయ  మధయల  నలలట  వతతనలు ఏంటద?

8. పచచన  కండల  చనన  చనన  కయ లు,  దంటల చనన  చనన నలలన వతత నలు 
ఏమటద?

9. పచచన  కండల  తలలకండ,   తలలనకండల  నళుళ  ఏంటవ?

సమధనలు  55  పజల. 
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      అడవలు 
రచన: క. భరువ, ఆరవ తరగత, టంబకట బడ. 

అనగ అనగ  కళంగ  రజయనన వజయ వరమ 
అన  రజ  పరపలసుతండవడ.   ఆయన 
పరజలను  కనన  బడడలల  చూసుకన  వడ.  కన 
ఆయనక  ఒకట  చంత.  సంతనం  లదు. 

సంతనంకసం రజ-రణ  నచన నము లదు, 

తరగన  చటు  లదు.  చవరక  ఒక   సనయస 
"నువవ మహరజవ.  రజననవడ సవరునన 
పకకన  పటట,  పరజలకసం  జవంచల.  నువవ 
ఇల  సమయనన  వృధ  చసుకనవసరంలదు. 

న పరపలనను నువవ సరగ చసత, న కటుంబ 
బధయతను  ఆ  భగవంతుడ  తసుకంటడ" 

అన ఉపదశంచడ.  

రజ  రణ  వనకక  తరగ  వచచసరక, 

రజయంల  తలన అంటువయధ ఒకట పరబలంద. 

ఒకకరకకరుగ  పరజలు   అందరూ 
చనపసగరు.  రజయంలన   వైదుయలు   ఎంత 
పరయతనం  చసన   ఫలతం  లకండంద. 

రజగరు   వైదుయల  సమవశం  ఏరపరచ, 

రగనక  నవరణను సూచంచమననడ. 

వైదుయలు  అననరు  -"పరభూ!  ఇద  చల 
వచతరమైన  వయధ.   ఇద  నయం  అవవలంట 
'అమృత  వలల'  అన  మూలక  కవల.  కన  ఆ 
మూలక  అనన  చటల  దరకదు.   భయంకర 
నశరణయంల  ఉంటుంద  అద.  ఆ  అరణయంల 
ఒక  రకసుడ  ఉంటడ.  అతను  చల 
కరరుడ.  ఆ  అరణయం  లపలక  వళళన 
మనవడవవడ   ఇంతవరక   బయటక 
రలదు. సహసయధులవరైన ఆ రకసుడన 
చంప,  మూలకను  ఏ  కంచం  తచచన   సర, 
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మన  రజయంలన  పరజలందరక  శంత 
లభంచగలదు.  ఇద  తపప  మక  వర  మరుం 
ఏద తచటం లదు" అన.  

వంటన  వజయవరమ  రజయమంతట 
దండర  వయంచడ- "నశరణయంలక వళళ 
'అమృత  వలల'మూలకను  ఎవరైత  తసతర, 

వళలక  వంటన  రజయంల  సగభగం 
దకకతుంద.  అంతకక   వళల  రజయనక 
వరసులుగ  గురతంపబడతరహ!" అన. 

ఈ  పరకటనను   వన   ఎంత  మంద  వర 
యువకలు నశరణయనక వళళరు.  కన  అల 
వళళన   వళలల   ఏ  ఒకకరూ  తరగ  రలదు. 

సమయం  గడచకదద  రజయంలవయధ 
పరబలుతుననద. 

ఇదంత  చూస  వజయ  వరమక  సనయస 
బధన   గురుతక  వచచంద.   అతను  భరయత 
"రణ!  కలం  గడచపతుననద-  కన 
అమృతవలల   దరకటం  లదు.   వతకందుక 
వళళన  వరయధుల  జడ  తలయటం  లదు. 

ఇక నన  సవయంగ వళళ  ఆ మూలకను తసుక 
వసతను"  అననడ.  రణ  అతనన  వరంచంద. 

కన   వజయవరమ  పటుట  వడలదు.  "రణ! 

పరజలు  సుఖంగ  లనపపడ  రజ  సుఖంగ 
ఉండడ.   'పరజలన  రజ  పటటంచుకంట, 

రజను  భగవంతుడ  పటటంచుకంటడ' 

అన  గురువకయం-  గురుతలద?   ఇద  ఆ 
భగవంతుడ  మనక  పడతునన  పరక 
అనుకందం"  అన  చపప,  ఆమను 
ఒపపంచడ. 

తన  వంట  ఒక  తలల  గురరనన  తసుకన, 

అందరూ నదరపయంత వరక ఆగ,  అపపడ 
తన  పరయణం  మదలుపటటడ.  గురరనన 
తూరుప  దశగ  పనచచడ.   సూరయదయం 
కవసుతననద.  వజయవరమ నరుగ నశరణయనన 
చరుకన,  గురరనన  ఒక  చటుటక  కటటస, 

మూలకను  వతుకతూ   తరుగసగడ. 

అలలంత  దూరంల  రకసుడ  తపసుస  చసూత 
కనపంచడ. 

రజక  ఆశచరయం  వసంద.   "రకసులు 
దురమరుులంటరు  కద,  ఇల తపసుస  చసుతనన 
వడ,  రకసుడ అయ ఉండడ-  ఈ అడవన 
కపడ  ఏ  వనదవత  ఈ  రూపంల 
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కనబడతుననటులంద"  అనుకననడ. 

వనదవతలపైక కతతన ఎతతకడదు- కనుక  రజ 
ఆ  రకసుడ  ముందుక  వళళ  నరభయంగ 
కరుచననడ.   ఇంతల  రకసుడ 
"నరవసన-  నరవసన!"  అంటూ   కళుళ 
తరచడ.   వకృతంగ  నవవతూ  "నకంత 
ధరైయంర!?  పరణల  మద  ఆశ  ఉననటుల  లదు. 

ఏకంగ  నముందుక   వచచ  కరుచననవ!?" 

అననడ. 

అపపడ  రజ   వనయంగ  "అయయ!  ఈ 
వనంల  అమృత  వలల   అన  మూలక  ఒకట 
ఉననదట.  ఆ  మూలక  సరవరగలనూ 
హరసుతందట.   నను  ఈ  రజయనక  రజను. 

మ  పరజల ఆరగయ సంరకణక  ఆ మూలక తపప 
వర  దర లదు.  దయచస ఆ మూలకను  నక 
ఇవవండ" అననడ. 

"ఓహ!  నువవన,  రజవ!?  ఇంతమంద 
పరణలతఆడకననవ?  వరులట,  వరులు- 

నముందు  ఎవవర  శకతలూ  పనచయయవ- 

మూలకకసం  వచచనవళళందరూ  న 
పలబడడరు.  ఇపపడ ఇక నవంతు వచచంద. 

నక బగ ఆకలగ ఉంద.  సరైన సమయనక 
వచచవ!"  అననడ  రకసుడ  అడగు 
ముందుక వసూత. 

"అయయ!  మ  పరజలక  మూలక  చల 
అవసరం.  దనన  ఎలగైన  సధంచ  బధయత, 

రజగ-  నద.   మరు  ననున  నమమ,   దనన 
నక  ఇవవండ.  కవలంట,  దనన  మ  రజయ 
పరజలక  ఇచచ,  తరగ  వచచక   మక 
ఆహరమతను" అననడ వజయవరమ. 

రకసుడ  నవవ  "న   మటలు   నను 
నమమల  !?"అననడ వటకరంగ.  అయన 
రజ ఓపకగ తను చపపలసంద తను చబుతూ 
వచచడ.  చవరక  రకసుడ   ఒపపకననడ- 

"నక  కవలం  5 గంటలు  మతరమ  సమయం 
ఉంద.   ఈ  లప  నువవ  తరగ  రకపత  న 
రజయంలన  పరజలందరన  తనస,  న  రజయనన 
నశనం  చసతను"  అన  బదరంచ,  తన 
సవయంగ మూలకను తచచ రజక ఇచచడ. 

 వజయవరమ   వంటన  ఆ  మూలకను 
తసుకన  వళళ,  రజయ  వైదుయలక  ఇచచడ. 

జరగందంత  తన  భరయక  చపప,  "మనక 
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ఎలగూ  సంతనం  లదు.  నను  ఆ  రకసుడక 
ఇచచన  మట  పరకరం   వంటన  అడవక 
వళళవలస  ఉంద.  నువవ  రజయనక 
ఉతతరధకరగ  తగనవరన  నయమంచ,  ఆ 
తరువత  వనలక  ప"  అన   వగంగ 
నశరణయం చరుకననడ. 

రకసుడ  అకకడ  రజకసంఎదురు 
చూసుతననడ.  వజయవరమ  అతనన  చరుకన, 

అతను తనపై ఉంచన నమమకనక ధనయవదలు 
చపప,  "ఇపపడ  మరు  ననున  భుజంచండ, 

నను సదధం"అననడ.  

ఆ  మటలు  వనగన   రకసుడ  బగురగ 
నవవడ.   "రజ!  మ  మనుషులు  అడవలన 
అనక  రకలుగ   నశనం  చసుతననరు. 

ఆరగయలన  పరసదంచ మూలకలపరుత కడ 
అడవలన  కలలగడతుననరు.  దుషట 
మనవలనుండ  అడవలన  కపడందుక, 

మం-  వనదవతలం-  ఇల  రకసుల  లగను, 

పలులు-సంహల  రూపంలను  తరుగడతూ 

ఉననం-  కనసం  మమమలన  చూస  భయపడ 
అయన, మనుషులు అడవలన  వట మనన 
వటన  ఉండనసతరమనన.  నువవ  చకకన 
రజవ.   నలంట  మంచరజలు 
వనసంరకణక  నడంబగసత,  మక  పన 
తగుుతుంద. ఏమంటవ?" అననడ. 

వజయవరమ  అందుక  ఒపపకననమదట, 

అంతకముందు తను బందలుగ ఉంచుకనన 
వరయధులనందరన  వదలపటట,  రకసుడ 
అంతరధనం  అయపయడ.   తరగ  వచచన 
వజయవరమ  ను,  వరయధులను   చూస 
రజయపరజలందరూ  ఎంత  సంతషంచరు. 

రజ  వనదవతక  ఇచచన  మటను 
నలపందుక  గను,  వళలంత   ఆ  రజనుండ 
వనసంరకణక పనుకననరు. 

ఆపైన కళంగ రజయం  అంతట చటుల,చమల 
రూపంల   ఆరగయం  వలలవరసంద.   తవరలన 
రణక పండంట బడడడ కడ పటటడ!
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     మంచతనం
సకరణ: క. వణ, ఐదవ తరగత,టంబకట బడ. 

సతపరం  అన  గరమంల   రము,  సము 
అన అననదముమలు ఇదదరు  ఉండవళుల.  వళళ 
తండర   చనపతూ-చనపతూ  "మరదదరూ 
పలలన,ఇండలను  సమనంగ  పంచుకండ" 

అన చపప చనపయడ. 

రముక  కంచం  గడసుతనం  ఎకకవ. 

సము  అమయకడ.  ఎలగైన 
సమూన మసం చయలనుకననడ రము. 

అందుకన  పంపకల  సమయంల   కబటట 
సముక  చడ  నల  ఇచచ,  రము  మతరం 
ఎరరనలను  తసుకననడ.  సము  ఆ  చవడ 
నలన  దుకక  చదదమనుకన   పన 
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పరరంభంచగన,  పలంల  ఒక  చట  నగల 
వరగపయంద.  'ఏమట'  అన  తరవవ  చూసత  , 
అకకడ తతల నట లంక బందలు దరకయ! 

రముక  ఆ  వషయం  తలస,  వటల  తనక 
వట  కవలన  పరు  పటటడ. 

అమయకడైన సము  "దనదముంద అనన, 
ఈ సంపద నద మతరం కద?"  అన,  వటల 
సగం పంచ ఇచచడ. 

అయన  రముక  ఆశ  చవలదు. 

తముమడ   పలంల  బరు  వస,  పంట 
వయగన, ఆ బరు పరకకన తను ఇంకక బరు 
వయటం  మదలు  పటటడ.   'కంచం 
దూరంగ  వయరద  అనన?'  అన  తముమడ 
అడగత,  "న  బరుకమ  అవవదుల"  అన 
నరలకయంగ  సమధనం  ఇచచడ.   అయత, 

ముపఫై  వల  రూపయలు  ఖరుచ  పటటన,  ఆ 
బరుల  నళుళ  పడలదు.   తముమడన 
చడపలనుకనన  రము  తలు  కటటన  దంగ 
చందన, కకకరు మనలదు. 

ఆపైన  ఇదదరూ  పలంల  పంట  వశరు. 

రము  పలంల  పంట  చల   బగ  వచచంద. 

అయన   అతను   ఆ  దగుబడన   సము 
ఫలసయంత  పలుచకన  కమల  పయడ. 

ఇదదరూ  పంటను  కస  వములు  వశరు.  ఆ 
సమయంల  రము  ఎలగైన  తముమడ 
పంటక   నపప పటటలన నరణయంచుకననడ. 

ఒకనట  అరధరతర  సము  లంతరు  చతల 
పటుటకన   తముమడ  వము  దగురక  పయడ. 

దనక  నపప  పటటలనుకన  సరక,   అకకడ 
కపలగ   ఉంచన  కకక  మరగటం  మదలు 
పటటంద.   "ఎవరద?"  అన  సము  లచ 
వచచడ.   దంత  రము  గబుకకన  తన 
చతలన  లంతరును  ఆపస,  పరుగున  అకకడ 
ఉనన ఒక  పద చటున దకకననడ. అయత 
అతన  ఖరమమ  అననటుల,  అకకడ  ఉనన  పము 
అతనన కరచంద. పరణలు కడబటట పడపయ, 

నురగలు  కకకతునన  అననను   తముమడ 
ఎతుతకన,  వైదుయన  దగురక  పరుగు  తశడ. 

అయతనమ?  బగయయటపపటక  రముక 
వయయరూపయలు ఖరచయయయ!

  అయన  రముక  తముమడ  మద 
అసూయ  తగులదు.   తనక  అడడగ  నలచన 
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కకకను ఎలగైన  చంపలనుకననడ వడ. 

ఒకరజ   ఉదయం సము కటటలకసం  అడవక 
పయనపపడ,  రము  అననంలక  పరు 
గులమందు  కలప,   కకక  ముందు  ఉంచ 
వళళపయడ.  అయత  ఆ    వసనను 
గరహంచన  కకక,   దనన   తనక,  దనన  తనన 
కరంద  పడసంద.   రముక   కళుళ  చల 
ఉననయ.  అవ  గంజలు  వతుకకంటూ  వచచ, 

కకక  వదలసన   అననం  మతుకలను 
తననయ.  దంత, సయంతరనక  ఆ  కళళనన 
చనపయయ.   "కకక  చనపయ 
ఉంటుంద"  అన  సంతష  పడడ  రముక,  తన 

కళలనన  చనపయయనన  వరత  తలస  గుండ 
ఆగనంత పనైంద. 

"ఎవరు  తసన  గతల  వళళ  పడతరు-

ఇతరుల  చడను  ఆశంచకడదు"అన 
ఆలసయంగనైన  సర,  తలుకననడ  రము. 

తముమడ  దగురక వళళ తన తపపలనన ఒపపకన 
కమపణ  కరడ.   "అవమ  మనసుల 
పటుటకక అనన! మనంఇదదరం ఒకట అనుక" 

అన  తముమడ  తన  మంచన  పంచడ. 

తముమన  వయకతతవంల  గపపదననన  గురతంచన 
రము,  ఆ  నటనుండ  సము  బటల 
నడచడ. 
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 పడప క థలు  
  10. కళుళ  లకనన  నడసుతంద  . కళుళ  లకననఏడసుతంద  .  ఏమటద?

  11. చలల చలలన  మంచం   , ఎంత ఎకకన   అణగదు  .  ఏమటద?

  12. రతర  చపకంటుంద   , పగలంత   ముడచుకంటుంద  .  ఏమటద?

 13. రంధరల గురరం ఎంతమందనైన మసుతంద  . ఏంటద?

సమధనలు    55 పజల  .
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తలవ తకకవ పల 
(మక పల భష వచచ  ? మకైత రదు  . కన అశక రసన కథల రము,రవలు పలత మటలడ తలవగ  
దనన బుటటల (కదు- తరళళల  ) పడసుకననరు.చదవండ మర.)

రచన  : ఎన.అశక  , ఎనదవ తరగత   , పరకృత బడ.

అనగ  అనగ  ఒక  అడవక  దగురల  ఒక   ఊరు 
ఉండద.  ఆ  అడవల   ఒక   పల  నవససూత 
ఉండద.  పరతరజ  అద    ఊర  మద  పడ, 

దరకన  మనుషులనలల  చంప  తనద.  ఊర 
పరజలవవరూ   దన  దటక  తటుటకలక- 

పయరు.  అందరూ  కలస   ఊర  పదద  దగురక 

వళల, తమ కషటలు  చపపకననరు. ఆ ఊర పదద 
అపపడ  ఇల  చటంప  వయంచడ:"పలన 
ఎవరైత  బంధంచ  తచచసతర  వళళక  వయయ 
రూపయలు  బహమనం  ఇసతను"  అన. 

బహమననక  ఆశపడ  దగుర  గరమలలన 
వరులందరూ   పలన  పటుటకనందుక   చల 
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పరయతనంచరు-  కన  ఎవవరూ  దనన 
బంధంచలకపయరు. 

పరకక ఊళల నవసంచ  రతనమమక  రము,రవ 
అన ఇదదరు కవల పలలలు ఉననరు . వళలదదరక 13

సంవతసరల.  వళుళ   చల  తలవైన  పలలలు. 

వళళక చల భషలు వచుచ కడ.  వళళక 
వచచన  ఒక  భష,  పల  భష.  పరుగూర  పదద 
వయంచన   చటంప  వన,  వళలక   ఎలగైన 
పలన  బంధంచలన  ఆలచన   వచచంద.  ఇక 
వళళదదరూ   రండ  గటట  తళళను  తసుకన, 

తనందుక  భజనం  మూట  గటుటకన, 

బయలుదరరు. 

వళుళ  అడవలక  చరుకనటపపటక,  పల 
ఒక  జంకను  పటుటకన  తంటూ   కనపంచంద. 

వళలను   చూడగన  వళుల  తనను 
పటుటకనందుక  వచచనవళుళ  అన  అరుమైంద 
పలక.అద  కపంత  గరజసూత   అద  వళల   మదక 
దూకబయంద. 

రము,  రవ  ఇదదరూ  చల   ధరైయం 
ఉననవళళ-  అందుకన  వళుళ  పలంట  అససలు 
భయపడలదు.   వళుళ  అల  నబబరంగ 

ఉండటం  చూస  పల  ఆశచరయపయంద. 

అపపడ  రము దనత పలభషల   "ఏమమ, 
పల!  ఆకలగ  ఉననటులననవ,  ముందు  ఆ 
జంకను  తనటం  పరత  చయయ.  ఆ  తరవత 
మమమలన తందువల.  పరసుతతం మ దగుర మ 
ఎముకలు  మతరమ  ఉననయ-  కండలదు. 

ననన దరల పతుంట ఇంక పల కనబడ, మ 
కండ  కవలన  అడగంద.   'నకందుక  శరమ, 

మమ ఇచచసతం'  అన మం మ కండను దనక 
ఇచచశం.   మ  కండదముంద-  రండ 
రజలల   తరగ  తయరవతుంద  గద" 

అననడ.  

పల  ఇంక  ఆశచరయపయంద.   'వళళక 
పలభష  ఎలవచుచ?'  అన.   అద  వళళను 
ముటుటకన  చూసత,  నజంగన  వళలదదరక  పదదగ 
కండ  లదు.  'కండ  ఎకకడంటుందల,  పలక 
ఇచచశం కద!' అననడ రవ దనత, మళళ. 

'నజంగన,  మ  కండ  రండ  రజలల 
పరగపతుంద,  ఎలగ?'  అన  అడగందద. 

"ఏముంద, బగ అననం తంట సర! మం ననన 
తననం  కద,  అందుకన  ఈ  మతరం  వచచంద. 
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ఇవళళకడ  తననమంట,  ఇక  కండ  కండ" 

అననడ రము, నమమకంగ. 

"అయత  తనండ,  తనండ.   మకకడ 
కంచం  జంక  మంసం  ఇవవమంటర,  ఇంక 
బగ కండ పడతుంద?" అననద పల, సంబర 
పడపతూ. 

"అయయ,  పచచ  మంసం  తంట  కండ 
పటటటం  కషటం.  మం   అననం  తచుచకననంల. 

అద  సరపతుంద.   మము  ఇకకడ,  న 
ముందర  భజనం  చసతము.  అపపడ  మక 
బగ  కండ  పడతుంద.  ఆ  తరవత 
నకకవలసనంత  కండ  నక  ఇచచసతం"  అన 
చపప   రము,  రవ   తము  తచచన  తళళను 
నలమద  పరచరు. 

వళలను చూస పలక చల సంతషం వసంద. 

అద  వళళత   అవ-ఇవ  మటలడతూ   కరంద 
కరచబయంద.  వళుళ  దనన  వరసూత 
"అయయయయ,  ఆగండ.   మరు  పదదవళుళ- 
అటల  నలమద  కరచకడదు.  మం  మకసం 
చప  వసతము"  అన  చపప,  నలమద  తరళుళ 
పరచ,  దనమద  అకకడ  ఉనన  పచచ  ఆకలు 

వస, పలన తళళ మద  కరచబటటరు.  

పల   ఆ  తరళళమద  పడకన,  "ఈ  రజ 
నక  బగ  కండ  ఉనన  మంసం 
దరకబతంద.   బగ  తనండ,  తనండ! 

తందరగ  తనండ  !  నక  చల  ఆకలగ 
ఉననద"  అన  చబుతూ   ఒకక  కణంపటు 
సంతషంగ  కళుళ  మూసుకననద.   అద 
సమయం  కసం  ఎదురుచూసుతనన 
రము,రవలు  ఒకక  ఉదుటున  లచ  దనన 
తళళత బంధంచశరు. 

"అయయ, అయయ! ఇదంట?" అననద పల. 

"ఏమ లదు తలల,  నువవమ మనుషుల కండన 
తనలంటుననవ.   మనుషులమ  మమమలన 
కపడమంటుననరు.   మర  మం  ఏం 
చయల, నువవ చపప?" అననరు వళుల. 

"అలకదు-  ననుండ  అడవలక 
మనుషులు  వచచసుతంట,  చటలనన  కటటసుతంట, 

నక జంతువలు దరకకండ చసుతంట, మర 
చపపండ మర, ననం చయయల?" అననద పల. 

"నకం  అవవదుల,  ననున  తసుకళళ 
అభయరణయంలనైన  పడతరు,  లకపత  ఏ 

31



కతతపలల మ 2010

జంతు  పరదరశన  శలలనైన  పటట  నక  కడప 
నండల  చూసతరు-  ఊరక  ఉండ"  అన 
రము,  రవ  ఇదదరూ  దనన  పటుటకన  పయ 
ఊర పదదక   అపపజపపరు.   

గరమపదద,  అటవశఖ  వళళను  పలచ 

వళళక  పలన  అపపగంచడ.   రము,  రవ 
తమక  వచచన  వయయ  రూపయల 
బహమననన "జంతునధ"ల వసుకననరు!

32

పడప క థలు  
  14. పలు ఉననై  , కన బలంత కదు

        పలలలందరన పకకనసుకన  పచచగ ఉంటుంద- ఏమటద?

  15. కటుమద కటు
                 కటు మద కటు
              కటు తసత ఏడపచచ- ఏంటద?

  16. వయ య కండల పల వటక వళలంద- ఏంటద?

 17. చందమమ దూరమ  , చైన దూరమ?

చైనన.

ఎందుక?

సమధనలు      55 పజల.
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పరతగ వడదం
సకరణ: జ. సుచరత,కతతపలల బృందం.

బుదుధడ ధరమ పరచరం చసూత  దశమంతట 
తరుగుతునన  రజలవ.   బుదుధనక  ఆసరక 
లకకలనంతమంద  శషుయలు   ఉననరు. 

ఊరూర   బదధ  ఆరమలు  వలశయ.   ఆ 
ఆరమలల  బదధసనయసులు  నవససూత 
ఉండవళుళ.   భజనంకసం  ఊళల  భకటన 
చసవళుళ.   వళళ  కనస  అవసరలనుమతరం 
ఆరమలు   తరుసుతండవ.   బుదుధన 
సూతరలల ఒకట, పదుపగ జవంచటం:  ఏ 

వసుతవనైన   సర-  సరగు,  పదుపగ,  శరదధగ 
ఉపయగంచుకవటం, దనన పరయయకండ 
పరతగ  వడకవటం-  ఆయన  పటుటకనన 
నయమలల ఒకట.

ఒకనడ  బుదుధడ  అల  ఒక  ఊరలన 
ఆరమనన  సందరశసుతండగ   ఆయనక  ఒక 
వృదధ సనయస  ఎదురుపడడడ. 

"బగ  చలగ  ఉంటుననద-  ఇకకడ 
చలకలంల  ఎముకలు  కరక  చల.   పైన 

33



కతతపలల మ 2010

కపపకనందుక శలువ లక, కషటంగ ఉననద. 

మక  వలైత,  నక  ఒక  కతత  ఉనన  శలువ 
ఇపపంచండ" అన అడగడయన.

బుదుధడ  అతనన   అడగడ  -"న  పత 
శలువ ఏమైంద?" అన.

"వడగ-వడగ  అద  పతదైపయ,  చనగ 
పయంద.   ఇపపడ   నను  దనన   దుపపట 
లగ   వడకంటుననను"  అన  సమధనం 
ఇచచడ సనయస.

"కన    అంతక  ముంద   న  పత  దుపపట 
ఒకట  ఉండ  ఉండల  గద,  అద 
ఏమైపయంద?" అడగడ బుదుధడ.  

"గురువ  గరూ!  వడగ,  వడగ  ఆ 
దుపపట   పతద  అయపయ,  చనగ 
పయంద.  అందుకన   నను  ఇపపడ  దనన 
కతతరంచ   దండ  కవరుగ  కటుటకన 
వడకంటుననను" చపపడ  సనయస.

"బగుంద.  కన , ఈ కతత దండ కవరుక 
ముందు-  పత  దండ  కవరు  ఒకట 
ఖచచతంగ  ఉండ  ఉంటుంద-  కద!  మర  ఆ 
పత దండ కవరును ఏం చశవ?" అడగడ 

బుదుధడ.

"ఇననళలలనూ  న  తల  దనన   కనన  లకల 
సరుల  రుదుదకన  రుదుదకన  ఉంటుంద-  అల 
దనక ఒక   పదద రంధరం పడంద.  నను ఇపపడ 
దనన  కళుళ  తుడచుకన  పటట   గ 
వడకంటుననను" బదులచచడ సనయస.

అయన  బుదుధడక   తృపత   కలగలదు.  ఏ 
వషయననైన   చల  లతుగ 
పరశలసతడయన-  అందుకన  ,  వంటన 
అడగడ-"మర  నువవ   న  పత  కళుళ 
తుడచుకన పటటను ఏం చశవ?"

"గురువగరూ,  వడగ-వడగ   న  పత 
పట  మయట    పరతగ  అరగపయంద.  దన 
నలువ పగులు, అడడ పగులు  పరతగ  ఊడ 
వసుతననయ.  నను  ఆ  నూలు   పగులను  పన, 

వతుతలు   చసుకననను.  పరతరజ   నూన 
దపంల  క  ఆ  వతుతలన   వడకంటుననను" 

అననడ సనయస.

బుదుధడ  సంతషంచడ.  చరునవవ 
నవవడ. సనయసక  కతత శలువ లభంచంద.
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నకకరజ - పందరజ 
"కపపరజ-పందరజ" పరట అనంతపరం జలలల పరచరంల ఉనన ఈ జనపద కథల భూసవమయ  
వయవసు తలూక భవనలు, ఆ వయవసు శరమజవలనుండ ఆశంచ గుణలు సపషటంగ కనపసతయ. నట  
వలువలను కనబరచటందుక  దనన కదదగ  మరచం- చదవండ.

సకరణ: పజరపప ఓబలసు, చననకతతపలల. 

ఒక   అడవల  ఒక   నకక  -ఒక  పంద  జతగ 
ఉండవ.   అడవలన  జంతువలనన  నకకనూ, 

పందన  తమ  రజలుగ   కలచవ. 

మమూలుగ  అవ  రండ  అడవలన  కలస 
మత  మసుతండవ.  అయత  ఒకనడ 
నకకరజ-పందరజ   మతను వతుకకంటూ 

ఒక ఊరవైపక  పయయ.  పయ  -పయ, 

అవరండ   ఊర  ముందరన  ఉనన  తటలక 
వళళయ.  అకకడ  ఆ రండంటక కవలసనంత 
ఆహరం  దరకంద.   ఆరజ  తటల  వటక 
దరకన  ఆ  ఆహరం  చల  రుచకరంగ  ఉంద; 

అంతకక  అద  కపపలు  తపపలు  గ   ఉననద 
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కడ.   అటు  తరవత   నకకరజ-పందరజ 
పరతరజ  ఆ  తటక   వళళ  కడపనండ 
మకకటం   మదలుపటటయ.    ఇల 
కలసగ  నడచుకంటూ  తటక  వళళడం-

అకకడ  కవలసనంత   మకకటం  -  ఆ  పైన 
ఇంటక  పయ  పడకవటం-  ఇద  రజవర 
పనయంద మతురలదదరక.  

రజ  అకకడక   చరుకనన  వంటన,  నకక-

పంద  రండ   తమక  దరకన  ఆహరం  మదక 
దూకవ.  అయత  నకక  తవరగ  మసస, 

తటనుండ  బయటక  వచచ,  గటటగ 
కతలుపటటద.   పంద  మతరం  నదనంగ, 

కడపనండ   తననకగన  అకకడనుం  డ 

కదలద  కదు.  ఈ  తతంగమంత  పరతరజ 
నడచద. 

ఒకనడ నకకపటట కతలను వనన ఆ తట 
యజమన, అడవ జంతువల బర నుండ తన 
పంటను  ఎల   కపడకవల 
ఆలచంచుకననడ.  మంచ   వటకకకలను 
పటుటకచచడ.  ఆ   మరనడ   నకక  కతలు 
పటట  సమయనక వటన తటలక  వదలడ. 

ముందుగ  తనస   తట  బయటక  వళళ 
కసుతనన   నకక,   వటకకకల రకను పసగటట 
హడవడగ   అడవలక   పరపయంద.  కన, 

ఇంక  తటలన   తరకగ    మసుతనన   పంద 
మతరం ఆ వటకకకలక  దరకపయంద.  ఆ 
వంటన  తట  యజమన  వచచ,  పందన 
పటుటకన,  చటుటక  కటటశడ.   కటటస, 

"పందరజ!  ఇననళూల   నువవ   న  తటల 
పంటనంత   తననవ-  అందుకగను   నువవ 
నక   నషటపరహరం  తపపక    చలలంచల  " 
అననడ. 

"నదగురముంద, మక  ఇవవటనక? ఏద, 

ఒక  సంవతసరంపటు  మరు  చపపన  పన 
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చసుకంటూ  ఉండపయ,  మ  బక   తరచసత" 
అననద  పంద.  "ఇపపడ  దరలక  వచచంద" 

అనుకనన  రైతు  దనక   తటలన  పనపటటడ. 

పందకడ  నరుమూసుకన    ఆ  తటలన 
పనచసుకంటూ  ఉండపయంద.  

కన  పరపయన  నకక  కథ  వరుగ 
ఉండంద.   అద  ఆసరక  బగ  తనమరగంద. 

తన  మతురడైన  పంద  వటకకకలక 
దరకపయన  తరవత  కడ నకక  ఆ తటక 
పకండ ఉండలకపయంద. "న అంతటద, 

మమూలు  వటకకకలక  దరుకతుంద?" 

అనుకననదద.  అయత  ఒకనడ అదకడ 
వటకకకలక  చకకపయంద.  పందత  కలస 
ఆ తటల  పన చయలసవచచంద.  

అయత  అపపటక    పందక  పన  బగ 
అలవటయంద.  అద బగ కషటపడ పనచసద. 

కతతగ  చరన  నకకక  పనచయటం  వచచద 
కదు.  అదకక,  అంతవరక  పనపట 
లకండ తన, తరగ  నకకక పన చయలంట 
మనసు  కడ  ఒపపద  కదు.  అందుకన  అద 
పయ,  ఓ  చటుటకంద  పడకన  ,  నదరపతూ 

ఉండద. అయత  రైతు  తటకవచచ సమయం 
అవతుననదనగ  అద    పంద  దగురక  వళళ, 
"యజమన అననం తచచ పదదయంద.  నువవ 
పయ  కళూల చతులు కడకక" అన  చపపద. 

పంద  అటల   వళళ,  తన   కళూల  చతులు 
కడకకగన,  నకక   తన  ఒంటక   బురద 
పసుకనద. యజమన వచచ చూస, "ఓహ 
నకక  బగ  పనచసుతననద-  అందుకన  దనక 
బురద  అంట  ఉననద  -  పంద  చూడ,  ఎంత 
శుభరంగ ఉననద-  అద అససలు  పనచసుతననటుల 
లదు' అనుకనవడ. నకకక బగ ఇషటంగ, 

పరమగ తండపటటవడ. 

యజమన  పగన,  నకక  పందత 
"చూశవ?  రతైుక  ననంట  ఎంత  ఇషటమ? 

నువవ  కడ  నలగన  చటుట  నడన  పడక, 

పన  అససలు  చయక.  అపపడగన  రతైు  నక 
కడపనండ తండ పటటడ" అనద.  

అయత  ఒకనడ  నకక  ఖరమ  కదద 
యజమనక  ఏద  పనపడ,  రజకంట 
ముందుగన  తటక  వచచశడ.   ఆ 
సమయనక  నకక  ఓ  కబబరచటుట  నడన 
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జక 

 ట చ ర  :గపన లప  నువవ పదద యయక ఏమవతవర అన అడగంద?

గ ప: నను డకటర అవతను టచర .
ట చ ర  : రమును  లప పదదయయక నువవమవతవర అన అడగంద?

ర మ ు : నను ఇంజనర అవతను టచర.

ట చ ర  : బలును లప  పదదయయక  నువవమవతర  అన  అడగంద?

బ ల ు: నను పదద యయక ముసలవనన అవతను టచర. 
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పడకన పరశంతంగ  నదరపతూ ఉననద. రైతు 
దనన  చూసకడ  ఏమ  అనకండ  తన  పన 
తను చసుకననడ.  అయత  ఇక యజమన 
రజ  వచచ  సమయం   అయయందన 
అనపంచగన   నకక  కసత  లచ,  పందత  ఏద 
మటలడటం,  పంద  వళళ  కళూల-చతులూ 
కడకకవటం,   నకక  పయ  తన  ఒంటక 
బురద  పటటంచుకవటం  -  అనన  యథ  పరకరం 
జరగయ.   దననంత  గమనంచన  రతైుక 

రజ  జరుగుతునన  తతంగం 
అరుమయపయంద. 

ఆపైన  రతైు  నకకను  పటుటకన, 

ఎండమరపకయలత  పగబటటడ.   నత 
-నజయతలు   ఏనటకయన   గలుసతయన 
తలుసుకనన  నకక,  అపపటనుండ  బుదధగ 
మసలుకననద!  తవరలన  ఆ  రండ  అపపను 
తరచస, అడవన చరుకననయ. 
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కటపనడ
సకరణ, కథనం,చతరలు: ఆశననగర సరదర రముడ,కతత ముచుచ మరర గరమం, కరూనలు జలల. 

అనగ  అనగ  సరపలల  అన  మరుమూల 
పలల ఒకట ఉండద.  ఆ పలలల నులకమంచలు 
అలల  జనయయక  రజ  అన  కడక 
ఉండవడ.  రజ  తన  తండరతబటు 
నులకమంచలు  అలలటనక  తడగ 
వళుతండవడ.  అల  వళళనపపడ,  తండర 
మంచం  అలులతుంట  వడ  మంచం  కడను 
ఎతతపటుటకనవడ.  అల  రజ  మంచం 

కడను  చకచక  ఎతత,  కదలకండ 
పటుటకవటంవలల,  వళల  ననన  'నువవ  కడ 
ఎతతటంల  మంచ  పననవర!'  అన 
పగడవడ.  అల  ఆ  గరమంల  చలమంద 
వడన  కటపనడ  అన  పలవసగరు. 

అందరూ  అల  పలవటం  వలల  రజక  కంత 
గరవం  పరగంద.  'న  అంతట  పనడ  లడ' 

అనుకనవడ.
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తన కడక గరవనన గమనంచన జనయయ, 
"నయన  రజ!  ఈ  లకంల  చలమంద 
పనమంతులు  ఉననరు.  నువవ  లకం 
తలయక  నల  నువవ  గరవపడతుననటులంద. 

అల  కదదగ  బయటదశలు  తరగ  వచచవంట 
నకంట  గపపవళుళ  కనబడతరు"  అన 
చపపడ.

దనక  రజ  "సర,  నకంట  పనమంతులు 
ఉననర,  వళుల  నజంగ  ఎంతటవళళ 
కనుకకంటను"  అన  మరుసటరజ 
సదదమూట  కటుటకన  బయలుదరడ.  అల 
బయలుదరన  కటపనడక  కతులమరర  అన 
గరమ  సమపంల  రమయయ  అన  వలుకడ 
కనబడడడ. తన భరయ ముగుు వసుతంట అతను 
ఆమ  ముకకపడకలంచ  లకయనక  గురచూస 
బణనన  సంధసుతననడ.  కటపనడ 
అకకడనలబడ,  బణం  లకయనన  సూటగ 
ఛదంచటం  చూస,  ఆశచరయపయడ.  ఆ 
తరవత  వడ  రమయయను  కలుసుకన  'మ 
అంతటవడ లడ'  అన పగడ,  తను వచచన 
పన చపపడ.

అపపడ రమయయ  "చూడ, ననమ కదు. 

నకంట  ఇంక  గపప  నరపరులు  ఉంటరు. 

కబటట  వళుళ  ఎవర  తలుసుకవటనక  ననూ 
నతబటు వసతను పద" అన బయలుదరడ.

కట  పనడ,  రమయయ  ఇదదరూ 
ఉదయనన పలల గటుటన వనములపడ అన 
గరమం  సమపంలంచ  వళుతండగ,  ఒకతను 
రండ తటచటలను రండ చతులత పటుటకన, 

ఒక  తటచటుటత పళుల తముకంటూ,  వళలక 
ఎదురయయడ.  వళలదదరూ  అతనన  ఆప  తము 
వచచన  పనన  గురంచ,  గపపవళలను  వతుకనన 
సంగత గురంచ అతనక చపపరు.

అతను  తట  చటలను  పకకక  పరవస,  తన 
పరు  తటయయ  అన  చపప,  గపపవళలను 
చూసందుక  తనూ  వళలతబటు 
వసతనననడ.

కటపనడ,  వలుకడ,  తటయయ 
ముగుురూ  కలస  పతుండగ  మధయహన 
సమయంల  వళలకక  వంతదృశయం 
కనపంచంద. కండ పరగటూరు అన గరమనక 
దగురల  ఒక  రతైు,  రండ  పలులను  కడక 
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కటుటకన,  రండ  పదద  నలలతరచుపములను 
పగులుగ  చసుకన  పలం  దునునతూ 
కనబడడడ. అద చూస వళుళ ముగుురూ అతన 
దగురక  వళళ,  తము  వచచన  వషయం  గురంచ 
చపపరు.

"నపరు  పలకశవ"  అన  చపప,  అతను 
"నకంట  గపపవళుల  ఈ  ఊరలన  ఉననరు  " 
అన  చపపడ.  "ఎవరు?"  అన  ఉతసహంగ 
అరచరు  ఈ  ముగుురూ.  "ఇంకవరు,  న 
భరయన-  కంచం  సప  ఆగరంట  మరు 
నభరయను  కడచూస  వళలచుచ.  ఇపపడ 
ఆమ నకసం భజనం తసుకన వసుతంటుంద" 

అననడ పలకశవ.

ముగుురూ  సరనన  పలకశవత  కలస 
చటుటకరందక చరుకననరు. ఇంతల పలకశవ 
భరయ  కవరమమ  పద  మళల  అనననన  నతతన 
పటుటకన,  వందలటరల  నళుళ  పటట 
బుంగనకదనన  నడముమద  పటుటకన 
వచచంద.  ఆమ  శకతన  చూసన  మతురలు 
ముగుురూ బతతరపయరు.

ఆమ  వళుళ  వచచన  పనన  తలుసుకన, 

వళలందరక  అననం  పటట,  వళలతబటు  తన భరత 
పలకశవనుకడ  గపపవళలను 
చూసవచచందుక  పంపంద.  అల  నలుగురూ 
దశలు  పటుటకన  వళుతండగ  చకటపడంద. 

వళుల  నలుగురూ  'ఎలలల'  అన  గరమంల 
పడకందమన  వళళరు.  అకకడ  ఒకతను   ఓ 
మైదనంల  నలబడ  ఎట  దకగ  చూసూత 
కనబడడడ.  అతను  తనలతను 
నవవకంటుండటం  చూస-  "ఇతనవర 
పచచవడలగ  ఉననడ-  పపం  ఏవ  కలలు 
కంటుననటులననడ"  అనుకననరు  వళుల 
ఎగతళగ.

అతను  వళల  మటలు  వన,  "ఏంటయయ, 
న గురంచ తలస మటలడతుననర, బహశ: 

మరు  కంటచూరయయ  గురంచ  వననటుల  లదు. 

కంట  చూరయయ  ఎవరకదు,  నన.  ననపపడ 
పదవలమైళల  దూరంల  జరుగుతునన 
తలుబమమలటను  చూసుతననను. 

ఎంతదూరంల  ఉనన  వసుతవనైన  చూడగల 
సతత నల ఉననద" అననడ.

వళుల  నలుగురూ  అతనన  కమంచమన 
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అడగ,  తము  వచచన  పన  గురంచ  చపపరు. 

కంటచూరయయ  కడ  వళళత  కలస 
మరుసటరజ  బయలుదరడ,  గపపవళలన 
చూసందుక.

వళుళ ఐదుగురూ నడచపతుంట ఒకతను 
వళలను దటుకన వగంగ ముందుక నడసూత 
పయడ.  అతను  తలపైకతత,  సూరుయడవైప 
చూసూత  ఎంత  వగంగ  నడసుతననడ.  వళుళ 
అతన  వంట  పరుగుతసూత  "ఏమైంద  అనన, 
ఎందుక,  అంత  వగంగ  పతుననవ, 

తలపకైతత  సూరుయడన  చూసూత  పతుననవ 
ఎందుక?"  అన  అడగరు.  దనక  అతను 
"నపరు  "సూరయయ". నను రజ ఉదయంచ 
సూరుయన  దగురనుండ  నడక  మదలుపటట 
సయంతరంలగ  అసతమంచ  సూరుయడన 
కలుసుకంటుంటను.  అంతవగంగ 
నడవగల  శకతన  ఆ  దవడ  నకచచడ" 

అననడ.  వళుళ  అతనన  మచుచకన,  తము 
వచచన పన గురంచ చపపరు.

ఆ  సంగత  ఈ  సంగత  మటలడకంటూ 

వళుళ  నడసుతంట  సూరయయ  దరల  తను 
వనన  సంగతనకదనన  చపపడ-  "లంకపర 
అన  రజయప  రకమరతను  ఒక  రకసుడ 
ఎతుతకపయడ.  ఆ  రకమరన  ఎవరైత 
కమంగ  తసుకనవసతర  అతనక  తన  రజయం 
ఇవవటంతబటు  ఆమను  ఇచచ  వవహం 
చసతనన  రజగరు  దండర  వయంచరు" 

అన.

కటపనడ  అననడ-  "మనందరం 
గపపవళలను  కలసత  బగుండ 
అనుకంటుననం-  సర.  కన  మన  పరధల 
మనం-  ఈ  రకమరతను  కపడత 
బగుంటుంద  కద"  అన.  అందరూ  సరనన, 

తమ  తమ  శకత  కదద  తలక  పన  చయటం 
మదలుపటటరు.

సూరయయ  వగంగ  నడచ  రకమర 
ఎకకడంద  కనుకకననడ.  అతనన 
గమనసూత  పయన  కంటచూపయయ  మగలన 
వళలక  ఆ  వవరలు  తలయపరచడ.  ఆ 
రకసున  సువరం  ఎతుతమద  ఉండటం  వలల, 
అకకడక  తటయయ,  పలకశవ  వళళరు. 
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తటయయ  పలకశవను  పకై  ఎతత  ఆ  రకసుడ 
కటలక  పంపడ.  అతన  అనుచరులను 
హతమరచన  పలకశవ,  కట  తలుపలు 
తరచపటటడ.  ఆదరన  మగలనవళలంత 
కటలపలక చరుకననరు.

కటపనడ వలుకడన ఎతతపటుటకననడ. 

అపపడ  వలుకడ  కంట  చూపయయ 
వపంచన  వైపగ  బణం  వస,  ఒకక 
బణంతట రకసుడన అంతమందంచడ.

ఆ  వధంగ  ఆ  ఆరుగురూ  రకమరతను 
రకంచ,  రజగరక  అపపగంచరు.  కన 
రజక  ఓ  సమసయ  వచచపడంద.  తన 
మటపరకరం  ఈ  ఆరుగురక  రజయననైత 
పంచయయగలడ- కన తన కతురన ఎవరకచచ 
పళళ  చయల?  ఆరుగురూ  ఎవరక  వళళ  తమ 
గురంచ  గపపగ  చపపకంటుననరు.  ఎవరక 
వళళ రకమరత తమక దకకలంటుననరు!

రజగరు,  మంతరగరూ  తవంర గ 
ఆలచంచ,  ఈ  సమసయను  పరషకరంచ 
బధయతను  రకమరక  అపపజపపరు.  ఆమ, 

ఒకక  కణం  ఆలచంచ,  కటపనడన 
వరంచంద!

సభలవళలవరక  ఆమ  ఇల  ఎందుక 
నరణయంచుకననద  అరుం  కలదు.  అందరూ 
కరణం అడగత, ఆమ అననద: " 'ఎవరు ఎంత 
బలవంతులు' అననద ముఖయంకదు- ఎవరంత 
సధన  చశరననద  ముఖయం.  గపపవళుల 
అందరన కలుసుకవలనన కరకత మదలటట, 
అందరన  ఒకచట  చరచ,  అందరూ  కలస 
పనచసందుక,  సమజ  శరయసుసక  నడం 
బగంచందుక  దహదం  చసన  'కటపనడ" 

గపపవడ.  అందుకన  అతనన  వరంచను" 

అన.  సభకలందరూ  హర షధవనలత  ఆమ 
నరణయనన అభనందంచరు. 
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మురక దయయం                     సరద కథ 

రచన:  ఆర.రజకమర, కతతపలల బృందం. 

రమపరం  గరమంల  రమయయ, 
కమలమమ  అన  దంపతులు  ఉండవళుళ. 
ఉదయగరతయ  రమయయ  తన  భరయత  సహ 
భమవరం అన గరమనక వళళడ.  అయత ఆ 
గరమంల  రమయయక  ఎంత  వతకన  ఒకక 
ఇలుల  కడ  అదదక  దరకలదు.  చవరక  ఊర 
చవరల  ఒక  పడబడన  ఇలుల   ఖళగ 
కనబడంద.   ఊళళ  ఆ  యంట  యజమన 

గురంచ వకబు చసడ రమయయ.  
ఇంట  యజమన  ఎవర  దనయయ  అట. 

అతను చనపయ  పదళలయన తన ఇంటమద 
మమకరం  చవక,  ఇంక  ఆ  ఇంటన 
అంటపటుటకన ఉననడట.  ఊళళవళళవవరూ 
అటువైపక  రరు.  ఆ  ఇంటల  ఉండ  ఆలచన 
మనుకమమన  రమయయక,  కమలమమక 
సలహ ఇచచరు వళుళ. 
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అయన  వర  అవకశం  లన  రమయయ,  ఆ 
ఇంటక  వళతనననడ.  "సర,  మ  ఇషటం;  మం 
చపపలసంద  చపపం" అననరు ఊళళ జనలు. 

అయత  ఇలుల  చల  అపరశుభరంగ  ఉననద! 

కమలమమ,  రమయయ చపరు కటటలూ,  బూజ 
కటటలూ  చతబటుటకన  ఆ  యంటలక 
పరవశంచరు.  వళుళ  ఇంటల  అడగు  పటటర, 

లద,  దనయయ  దయయం  వళలముందు 
పరతయకమైంద  "ఊ....."  అంటూ.   ఇదదరూ 
చటుకకన  ఆగపగన  అద  వళల  చుటూట 
గంగరలు  కడతూ  "ఎవరు  మరు? 

ఎందుకచచరు,  న  యంటక?  ఇకకడక 
చపరు  కటటలు,  బూజ  కటటలూ  తకడదన 
మక తలద?" అన అరచంద బగురగ. 

రమయయక  గుండ  ఆగనంత  పనైంద. 

దయయం  గయయం  అన  ఊరక  కటుటకథలు 
చపపరనుకననడ  గన,  అద  ఇల 
కళళముందు  గంగరలు  తరుగుతుందన 
అతను  అనుకలదు  మర!   కన  కమలమమ 
మండద.   ఆమ   "మక  ఉండందుక  వర 

ఇలుల ఎకకడ లదు.  ఈ ఇలుల తపప మక వర 
గత  లదు.  మం  ఇకకడ  ఉండలసంద.  నక 
ఇషటమైన  అంత;  కషటమైన   అంత"  అననద 
మండగ.  

దయయం  ఇపపటవరక  అలంట 
సమధనం  వన  ఎరగదు.  ఎవరచచన  దన 
అరుప వనగన పరపయవళుళ.  కమలమమ 
మండతనం  దనక  నచచంద.  అయత 
ఇననళుళగ  అద  ఒంటర  జవతనక  అలవటు 
పడ ఉననద.  ఇపపడ ఎవరతట  తన ఇంటన 
పంచుకవలంట  దనక  కషటమ  అనపంచంద. 

అయన కమలమమ వనటటుట లదు.  అందుకన 
అద  "ఇదగ,  ఇకకడ   నను  తపప, 
మనషననవడ ఉండ అవకశం లదు.  ఒక వళ 
ధరైయం  చస  మరదదరూ  ఇకకడ  ఉంటమంట- 

సర; కన నను పటట ఐదు షరతులక లబడల 
మర" అననద  తలవన పరదరశసూత. 

"ఏమట  షరతులు,  ననూన  వననవవ!" 

అననద కమలమమ. 
"ఈ  ఇంటల  చతతను  ఊడవకడదు. 

బూజ  దులపకడదు.   మరవవరూ  సననం 
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చయయకడదు.  గననలు  తమకడదు-  ఇవ 
కక,  నకసం  రజ  చపలు  వండపటటల" 

అననద  దనయయ  దయయం,  ఇకలసూత. 
మనషననవడవవడ  ఈ  షరతులక 
ఒపపకడన దనక తలుసు. 

కన   కమలమమక  ఈ  షరతులవ 
బరువనపంచలదు.  "ఓస! ఇంతన?  నువవ 
నక  నచచవ.   షరతులంట  మరవ 
అనుకననను. ఇవన!  చతతను ఊడవకపత, 

బూజ  దులపకపత,  నక  శరమ  ఉండదు. 

వంటగననలు  కడకకకపత  నక  ఎంత  పన 
తగుుతుంద!  సననం  చయయకపత  అసల  పన 
ఉండదు.   నువవంత  మంచవడవ 
ఊహంచుకంటన  నక  సంతషం 
కలుగుతుననద.   చపల  కర  నక  ఇషటమ!" 

అననద కమలమమ, మురసపతుననటుల. 
మరునడ  తలలవరగన  కమలమమ, 

రమయయ  బయలుదర  ఊర  చరువక  పయ 
శుభరంగ  సననం  చశరు.   తరవత  అకకడ 
రండ  పదద  కడదలన  పటుటకన   ఇలుల 
చరుకననరు.   లపలక  అడగు  పటటగన 

దనయయ దయయం ఎదురై, "న మట ఎందుక 
కదననరు" అన పళుళ కరకంద.  

"మమం చశం?" అననరు వళళదదరూ. 

"ఇంక  ఏమనల?  సననం  చస  వచచరు 
కద!" అననద దయయం కపంగ. 

"అయయ!  ఏం  చపపల?  ఈ  చపలన 
పటుటకనందుక  మం  చరువలక  దగలస 
వచచంద.  చలక చచచం అనుక.  అయన న 
చపలు  నువవ  తచచసత,  మక  ఈ  సననం  చస 
ఖరమ తపపతుంద గద!" అననద కమలమమ. 

"నను  తచచసతనన  చపపలదు  ముందు" 

అననద దయయం కంచం తగు. 
"అలగయత  నరు  మూసుక.  మంఇంత 

కషటపడ చపలు  తసత  ఇల తపపపటటటం  తగదు" 

అననద కమలమమ గడసుగ. 

ఆరజనుండ  దయయం  ఇక  వళల  సనననక 
అడడ చపపలదు. 

కమలమమ   ఆరజ  చపల  కరను 
వండతూ,  కవలన  అకకడనన  బూజను, 

సలళలను    అందులక   వసంద.   చపలకర 
వసనక   ఆగలన  దనయయ  దయయం 
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సంతషంత గంతులు వసంద.  అయత కర 
పరతై  అద  తనందుక  కరచగన   చపలక 
బదులు, సలళుళ, బూజ దన కంటపడడయ. 

అద  కపంత  "సలళలకర  కదు,  ననడగంద 
చపల కర!" అన అరచంద బగురగ.  

చుటూట  బూజ  ఉంట  కరలక  అవకక 
మరమ  వసతయ?  అయన  దయయలను 
సలళుళ  ఏమ  చయయవల"  అననద  కమలమమ 
తపగ. 

అయన  దయయనక  కర  నచచలదు. 

"ఈసర  వంటల   చబుతుననను-  సలళుళ 
ఒకకట రకడదు" అననదద.  "మరైత నువవ 
కంచం  సప   చరువ  గటుటన  తరగర,  ఆలగ 
నను బూజ దులపసతను. అయన నక ఇదం 
పన  పడతుననవ  అనవసరంగ"  అన 
వసుకకననద కమలమమ. 

ఇక  బూజ  దులపందుక  దయయం  అడడ 
తలగపయంద  కనుక  కమలమమ  కలసగ 
ఇలులను  శుభరం  చససంద.   అయత  దులపన 
దుముమను,  చతతను  బయటక  చమమ  వలు 
లకపయంద- ఊడవటనక లదు గద! 

ఇక ఆరజ పతరలు అలగ ఉండపయయ 
కడగకండ.  కమలమమ   ఆ  పతరలల  కంచం 
తమ, దుముమ, చతత అనన వస మురగపయటుల 
చసంద.   అవ  ఘరమైన  వసన  వసుతంట, 

వటలన  మరునట  రజ  చపల  కర  వండ 
పటటంద దయయనక. 

ఆ  కర  తనన  దయయనక   వంతులు, 

బదులు   మదలయయయ.   సయంతరనక 
దనక జవరం వచచసంద.  "ఏం కర వండవ 
తలల! నను  బరతకననపపడ కడ ఇంత చలలగ 
లదు" అననదద వణుకకంటూ. 

"ననం  చసద?  గననలు  తమకపత  వటక 
పటటన  బూజ,  నననట  చపలు  కళళ  వసన 
వసుతనన  దనన  చమమక  పవటం  వలల  తయరైన 
కరములూ,  దమలూ  అనన  కలస  నక  ఆ  రగం 
వచచ  ఉండల.   ఆచరుల  దగురక  పయ 
ఏమైన  మందు  తచుచకరదూ?  గననలు 
తమటం,  ఇలుల  ఊడచటం  నవలల  కదు 
బబూ" అననద కమలమమ ఆవలసూత. 

"కదు కదు.  ఈ చతతను ఊడచ పరయయ. 
గననలు  శుభరంగ  తము.   ఏమ  అనుకక. 
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నను  ఈ  వణుకను  తటుటకలకపతుననను" 

అననద దయయం  పరధయపడతుననటుల. 
"సరల,  మ  ఇంటల  ఉండ  నువవ  చపపనటుల 

చయకపత  కదురుతుంద?"  అన 
గణుకకంటూ  కమలమమ  ఇలులను  ఊడచ 
శుభరం చస, గననలు కడగ పటుటకననద. 

ఇంక  రండ  రజలు  గడచసరక,  దయయం 
రగం  కదురుకననద.   ఇపపడ  అద 
కమలమమ  మట  వన  రజ  ఉదయం, 

సయంతరం  ఆరు  బయట  చలలగలల  తరగ 
వసుతననద.   రజ  ఒక  గంట  ధయనంకడ 
చసుతననద.   రను  రను  దనక  పరశుభరంగ 
ఉండటం  మంచద  అన  అనపంచసగంద. 

ధయనం వలల దన కపం కడ తగుంద.  పరలక 
చంతన  పరగంద  కడను.   అంతకదు- 

దనక  కమలమమ  మద  ఎంత  గుర 
కదరందంట, ఆమ చతల తన ఇలుల  అదదంల 
మరసపతూ  భదరంగ   ఉంటుందన   దనక 
నమమకం కలగంద.  కననళలక  దనక  ఆ ఇంట 
పైన  మమకరం  నశంచంద.   చవరక  అద 
ఇంటన  కమలమమక,  రమయయక  అపపగంచ 
తపసుసకసం  నశచంతగ  అడవలక 
వళలపయంద. 
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రకస   పలల కథ 
రచన: నరయణ, కతతపలల బృందం 

వంధయ  పరవతలల  ఒక  దటటమైన  అడవ 
ఉండద.   కకలు  దూరన  ఆ  అడవల  అనక 
జంతువలు,  పకలు   తరతరలుగ  సుర 
నవసం  ఏరపరచుకన  ఉండవ.   ఆ 
ఆడవమధయల   ఒక  సరసుస  ఉండద.   ఆ 
సరసుసక  దగురగ  ఉనన  గుహల  ఒక  రకస, 

తన పలలత సహ నవసంచద.  ఈ  రండ చల 
మంచవ.   ఏనడ  ఒకక  పరణక  కడ 

అపకరం  చస  ఎరుగవ.  మగలన  జంతువల 
లగ, వటమనన అవ జవసూత ఉండవ.  పలల 
రకసక   తను  పటటన  ఆ  అడవ  అనన,  అకకడ 
వతవరణం అనన చల ఇషటం.  అమమ రకసక 
తన పలల అంట పరణం.

ఒకసర పలల రకస సరసుస ఒడడన కరచన, 

కళుళ  నళళలక   చపకన   ఆడకంటుననద, 

రజలగ.  చుటూట  వతవరణం  బగుననద- 
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వసంతం  వచచంద.  పలు  వకసంచ,  గలక 
ఊగుతుననై.   పకలు  కవకవలడతుననై. 
పరకృత  సయగలను  చూసూతనన  పలలరకస 
మైమరచ పతుననద. 

 అకసమతుతగ   తన మద  ఏద  నడ  పడనటలై, 
వనకక  తరగ  చూసంద  అద-  అకకడ  వంత 
పరణ నలబడ ఉననద, తనకస చూసూత.  రండ 
కళుళ-  రండ  కళలమద  నలబడ  ఉననదద, 

అచచం  రకసుల  లగ.   కన  దన  తలమద 
కముమలు లవ- ఏద కపపకన ఉననద.  కరలు 
లవ-  నట  లపలక  పయనటులననై,  మర. 

రంగులు  రంగులుగ  ఉంద,  దన  చరమం- 

వంటురకలూ  లవ,  పలుసులూ  లవ!  చతల 
పడగట  కటట  పటుటకన,  అద  కరరంగ 
చూసుతననద తనవైప.

పలల రకసక భయం వసంద. గబుకకన లచ 
నలబడ  దనవైప  చూసూత  కదలకండ 
ఉండపయంద  ఒకక  కణం.  ఆ  సమయంల 
వంత  పరణ  "హ..య"  అన  అరచంద.  వంటన 
దన  దగురునన  కటటలంచ  "టు..శ..శ..ష"  అన 
శబదం  చసూత  ఏద  దూసుకచచంద  రకస  పలల 

మదక.   రకస  పలల   ఒకక  ఉదుటున  పరకకక 
దూక, ఎటు పడత అటు పరుగు తసంద.  

వంతజవ  దన  వంట  పడంద, 

అరుచుకంటూ.  దన  చతల  ఉనన  కటట  ఆగ 
ఆగ  "టు..శ..శ..ష"  అన  శబదం  చసుతననద. 

రకస  పలల   ఇక  వనకక  తరగ  చూడకండ 
పరుగు  తసంద,  వంతజవక  అందకండ 
పదలలక, తుపపలలక పరుగతతపయంద.  

అల  పరుగతుతతుంట   దనక    ఏనుగు 
ఎదురంైద.   "కపడ,  కపడ.  ఏద 
వంతజవ,  రండ  కళలమద  వంటపడతంద. 

"టుష.."  మన  శబదం  చసతంద"  అననద 
పలలరకస,  వగరుసూత.   అంతల  "ఏ...య! 

ఎకకడననవ  నువవ?  ననుండ  తపపంచుక 
పలవ!  టుశ....ష"  అన   శబదం  వచచంద 
వనకవైపనుండ.   "అమమ,  మనష!"  అన 
అంతలవ  ఏనుగూ  పరుగులు  పటట,  ఒకక 
కణంల  కనుమరుగంైద.  పలల రకస ఒకకసర 
వనకక  తరగ  చూస  సరక   వంతజవ 
దగురకచచసంద!  పలల  రకస  పరుగు  మళళ 
మదలంైద.
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చల  దూరం  పరుగతతక  దనక  పరణలు 
కడబటటనటల,ై  ఒక  పరకకగ  ఆగంద.  అకకడ  ఓ 
చటుటమద  ఒక  చరుతపల  కనుక  తసుతననద. 

పలలరకసన  అద  ఆపయయంగ  పలకరంచంద. 

"ఏద  వంత  జవ-  మనషట,  నవంట  పడంద. 

కపడ,  కపడ"  అన  పలలరకస  అనగన 
అద  దబుబన  నలమద  పడంద-"అమమ, 
మనష!?"  అన  అరచ,  వంకరదరుల  వంట, 

తుపపల  మదనుండ  దూకతూ  పరుగు 
పటటంద.

రకసపలలక  ఆయసంతట,  భయంతట 
ఊపరడనట లతుననద.   అయన  ఆగందుక 
లదు-  ఏనుగునూ,  చరుతపలన  భయపటటన 
ఆ  పరణ  సమనయమైనద  కదు!  దన 
పలబడత  తన  గత  ఏమతుంద- 

ఊహంచుకంటన దనక వణుక పటటంద.

అల  అద  సంహనన,  పదదపలన,  తడళలన, 

నకకలన   కలస  "కపడమన"  మర-

పటుటకననద.    ఏ  జంతువలన  కలసత  అవలల- 
"మనష!" అన  పరణం పయనటులగ అరచవ; 

లచ, ఒకక ఉదుటున పరపయవ!

అల  పరుగు  తస  పరుగు  తస  చవరక  పలల 
రకస తమ గుహన చరుకననద.  గుహల తలల 
రకస  గురక  పటట  నదరపతుననద.   పలలరకస 
వళళ  "ఓయమమ,  కపడ,  కపడ"  అన 
మతుతకగన  అద  లచ,  "ఏమైంద"  అన 
అడగంద,  బదధకంగ.   "ఎవర  మనషట,  న 
వంట  పడడడ.   "ఏ..య.టు..శ..శ..ష"  అన 
అరుసుతననడ. అననద రకస పలల.  

తలల  రకస  ఆవలంచంద.  "మనష  మనక 
భయపడల  గన,  మనం  వడక 
భయపడదంట?"  అననద  ఒకంత  చకకగ. 

"అందరక  అదంట  భయమన,  న  వసన 
పటటనటులంద,  న  వంట  వసుతననద, 

వతుకకంటూ"  అననద  పలల  రకస,  తలలన 
కవలంచుకంటూ.   "ఏం  పరలదుల,  నను 
వసతను  గద,  పద!"  అన,  తలల  రకస  దనన 
బుజజగంచ బయటక తసుకళళంద.

ఇవ వళళ సరక, మనష  అకకడ సరసుస దగుర 
నలచన  'ఏ  జంతువను  చంపకళదమ'  అన 
ఎదురుచూసుతననడ.  

తలల  రకస  వడన  చూస  చూడగన 
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పడబబబలు  పటుటకంటూ  ఒకక  ఉదుటున 
వడ  పైక  దూకంద.   ఆ  పలకకక   వడక 
వనునలంచ చల పటుటకచచనటలైంద.  ఇపపడక 
పరపవటం  వడ  పనైంద.   వడ  ముందు 
పరుగతుతతుంట,  తలల  రకస,  పలలరకస  వడ 
వంటపడ  తరమ,  తరమటంలన  ఆనందనన 
చవచూశయ!

ఆ తరువత తలల రకస  పలలక-"చూడమమ, 
మనం  దనక   భయపడకడదు-  భయపడత 
అలుసైపతం.  ఆ తరవత లకం మనలన వశం 
చసుకంటుంద.  అందుకన,  అవసరనన బటట 
లకనన  భయపటటల  తపప,  మనం  మతరం 
ఎపపడ భయపడరదు" అన ఉపదశంచంద.
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ప డ ప  క థ ల ు  

21.  ఒక చనన  కండల  ఊరంతటక  అవతుంద. ఏంటద?

22. గుంప  గుంప  చటలల ఒక చనన  దర ఏంటద?

23. ఒక  అడవల  జంతువలు . మర కంచం ముందుక  వసత రండ లటైుల. 
యంకంచం  ముందుక  వసత  రండ గుంతలు . యంకంచం కందక   వసతఒక  
బవ  అందులఒక ఒక  ఒంటర చప.

సమధనలు 55  పజల.
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మనశకత 
మూలం:పరతప అగరవల 
తలుగు అనుసరణ:నరయణ. 

అనగ  అనగ  పంజబ  పరంతనన  బలవంత 
సంగ  అన  మహరజ  పరపలంచవడ. 

ఆయనక  జంతువలన  పంచటం  అంట  చల 
ఇషటం  ఉండద.  ఆయన  పంపకంల  అందమైన 
గురరలు  లకకలననన  ఉండవ.  వటల  కనన 
అత  వగంగపరుగులు  తసవ.  కనన  సటలన 
యుదధశవలు-  ఇవకక  రజగర  దగుర  పదద 
పదద  ఏనుగుల  మందలు  ఉండవ-వందలద 

మంద మవటలు వటక శకణనసుతండవళుళ.
ఆ  ఏనుగులల  పరతయకమైన  ఏనుగకట 

ఉండద.బలంల  గన,బడడ  పడవలల  గన 
దనక  సటవచచ  ఏనుగు  మరకట  లదు. 

ఐరవతం లంట ఆ ఏనుగు పరు భముడ. 

రజగరక  భముడంట  వపరతమైన 
అభమనం  ఉండద.  దనన  బలంగను, 

సంతషంగను  ఉంచందుక  ఎంతైన  సర, 

53



కతతపలల మ 2010

వచచంచందుక ఆయన వనుకడవడ కదు. 

మదటల  భముడ  అడవల  సవచచగ 
తరుగుతుండద.  పటుటబడన  కతతలల  అద 
చలసరుల   తపపంచుకన  పరయతనం  చసంద-

కనన  సరుల  నజంగన  తపపంచుకపయంద 
కడ.  కన  రజగరు తన మనుషులన  పంప, 

పరతసర  దనన  తరగ  బంధసూత  వచచరు. 

మలలగ  భముడ  కడ  మనుషుల  మదర, 

ధనకసవమయప  బద  జవతంల  రుచులు 
వతుకకన  పటటణ  వసనక  అలవటు 
పడపయంద.  అరణయప  సవచచ  జవతంలన 
సుఖం  మలలగ  మరుగు  పడంద.రజగర 
మనుషులు  చూపంచ  తయలలు  దనక 
నచచసగయ. 

పండగ  రజలల  దనకసమ  పరతయకంగ 
తయరుచయంచన  ఆభరణలత  దనన 
అలకరంచవళుళ.  రజగరు,  మంతరగరు 
భముడ  మద  కరుచన,  పరధన  వధులల 
ఊరగంపగ  వళుతంట,  మగలన  ఏనుగులనన 
వంటనడచవ.  వళల  ముందు  సంగత 
వయదయలను  పటుటకన,  వదయకరుల 

బృందం ఒకట నడచద.

సైనకల  పటలన  ఆలపసూత,  ఆ  సంగతం 
భముడ  చవలక  చల  ఇంపగ  అనపంచద. 

నజనక  ఆ  పటలన  వంటూ  అద  మంతరముగధం 
అయపయద. 

ఒకరజన మవటలు దనన సనననక ఊర 
బయట  ఉనన  చరువక  తసుకళళరు. 

భముడ  ఆ  చరువల  పడ  సంతషంగ 
ఈదులడంద. అల ఈదుతూ, అకసమతుతగ 
అద అకకడ ఉనన బురదల కరుకపయంద. 

ఇక అద తన బలం మతతనన ఉపయగంచ, ఆ 
ఊబలంచ  బయట  పడందుక 
పనుగులడంద-  కన  ఎంత  పనుగులడత 
అంత  లపలక  కరుకపయంద  తపప,  అద 
ఇక  బయటక  రలకపయంద.  కబురు 
రజగరక  చరంద.  ఆయన  భముడన 
బయటక  లగందుక  చతనైన  పరయతనలనన 
చయమన  ఆదశంచరు.  ఎవరమ  చసన 
పరయజనం  లదు-  భముడ  కదదకదదగ 
దగబడపసగడ. 

అందరూ  నరశ  పడతునన  ఆ  తరుణంల 
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మంతర  కమరుడక  ఒక  ఆలచన  వచచంద. 

ఆసున  వదయబృందనన  రపపంచ,  భముడక 
ఇషటమైన పటలన  వనపంచమననడ.  సంగతం 
ఆ  ఏనుగుల  నదరణమై  ఉనన  శకతలన  వటన 
మలుకలపంద.  ఇంతక  ముందననడ  లన 
వధంగ  అద  శరరనన  పటట  బధంచన  బురదను 
దులుపకననద.  తనలన  శకతనంతటన 
కడగటుటకన,  అద  కంచం  కంచంగ 
జరుగుతూ,  ఊబలంచ  బయట  పడంద. 

చుటూట  ఉననవళుళ  హరషతరకంత  చపపటుల 

కటటరు. 

అందరూ  ఒక  కతత  సంగతన 
తలుసుకననరు-  మనసుల  మనకవవరక 
తలయన  శకతలు  చల  ఉననయ.  శరరం 
ఒంటరగ  చయలన  పనులన  కడ,  మనసు 
తడైనపపడ  అద  అత  సులభంగ  చససుతంద. 

జవతం  చరమ  దశలనైన  సర,  మనం  ఏద 
కరుకంట  అద  సధంచగలం-  మనసుపటట 
పనచయల- అంత. 
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పడప క థలక సమధన లు   
 1. గల   11. నళుళ  21. కంకమ
 2. గరట  12. చప  22. పపట 
 3. తరసు  13. మంచం 23.తల 

  4. తమలపక  14. మరరచటుట
 5. తళంచవ  15. ఉలలపయ
 6. గుడడ  16. వల 
 7. పచచకయ  17. చైనన దూరం .ఎందుకంట  , చందమమ

 కనపసుతంద,చైన కనపడదు కబటట.
 8. సతఫలం    18. పండ మరపకయ

9.టంకయ నళుళ  19. మరప చటుట
10.మఘం  20. మనష 
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చటట పటలు 
బ ధ

గనం  : కరణ కమర  ,6 వ తరగత  , వజడం సూకల  , గుడపల  , చతూతరు జలల  .
ఎ బ స డ ఎలుకల బధ 
ఇంటక పత పళళం బధ 
చనుక పత చపపల బధ 
ఇంటక వసత ఇడలల బధ 
ఇసూకలుక పత అయయవర బధ 
బజరుక పత  అపపల బధ  !

భ ర త య  వ ర ు ల ం
 గనం   : చతరలఖ  , కరతన  , తజ  , వజడం సూకల  , గుడపల  .
భరతయ వరులం 
భరతమత బడడలం 
మతృదశ గరవం 
కపడ వరులం 
శంతకరు పపలం 
సమత పంచు బలలం 
మం భవ పరులం 

    తయగధనుల వరసులం 
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వషభషలవైన 
మనం భరతయులం 
మనం భరతయులం 
ఒక తలల పలలలం 
???దశం 
పరతభను నలబడదం 
పరతభను నలబడదం 

గ ుడ   మ ర న ంగ  
గనం  : సంతష  ,5 వ తరగత 
గుడ మరనంగ సర 
గుండనపపసర  ,
రండ సర  ,
రముమనపపసర  ,
మూడ సర  ,
ముకక నపపసర  ,
నలుగు సర,

నడం నపప సర  ,
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    వష ంగ  పడర  
వషంగ  పడర నరమ 
అమమ చత కరమ 
తనకపత న ఖరమ 
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    క డ క  మ ట ు ల  
నరవహణ: ఆనంద, కతతపలల బృందం.

కరంద వటల ఖళ గళళను సరైన అంకలత నంపండ.

పరత గడలన సంఖయ, దన కరంద ఉండ రండ గళళలన  సంఖయల మతతం అవవల. 

ఒక ఉదహరణ చూడండ:       
పరశన జవబు

ఇక మరు చయయండ!
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ఇదగ  , చల పదదద ఒకట:

60

1151

311

130 166

93

46

15

4

7



  

 కృ త జ ఞ త ల ు:

పతరకకసం నరంతరంగ పలలల రచనలన అందంచ సహకరసుతనన  పరకృతబడ, టంబకట బడ, వజడం సూకల 
యజమనయలక కృతజఞతలు.   వబ సైటుక వనునదనునగ నలచన infogami యజమనయనక, దనన 
సుసధయం చసన  python భషక, చకకన ఆపరటంగ ససటం linux ను అందంచన ubuntu వరక, గపప 
వయవసథన పరతగ ఉచతంగ అందసుతనన OpenOffice వరక, తలుగును రపపసుతనన Unicode, Scim, Baraha 

లక,  చతరలను సరదదద  Software Gimp నరమతలక, శబదలను చకకబరచ Software Audacity 

నరమతలక కృతజఞతలు.

క ప ర ై ట ు: కతతపలల పతరకలన ఏ అంశననైన 
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మంచ పసతకం: 2 

చ ట ు ల  న ట న  మ న ష   

 ఈ నల నద? " అన అడగను. 

' కదు ' అతన సమధనం. 

' పన, ఎవరద తలుస?' 

 ' తలయదు. '    

 ఆ  భూమ  ఎవరద  తలుసుకవలనన  ఆసకత  అతనక  లదు.  వతతనలన  ఎంత  శరదధత 
నటుతుననడ.  గత  మూడ  సంవతసరలుగ  ఈ  పరంతంల  పరతరజ  అతను  ఇద  పన 
చసుతననడ.  ఇపపటక  ఈ  వధంగ  ఒక  లక   వతతనలను  నటడ.  లకల  ఇరవై  వల   వతతనలు 
మలకతతయ.  ఈ  ఇరవై  వలల  ఎలుకలక,  పరకృత  వైపరతయలక  పద  వల  మకకలు  పయ 
ఉంటయన  అతన  అంచన.  పరతగ  బడ  అయన  ఈ  ఎడర  నలల   పద  వల   ఓక   చటుల 
పరుగుతుననయననమట.   

  అపపడతన వయసుస యభై అయదు. 

   32 సంవతసరల తరవత అకకడ శథలలు,  ఎడరుల సథనంల వయవసయ కతరలు  ఏరపడనై. 

ఒకపపడ  ఎండపయన  సలయళుల  ఇపపడ  మళళ  పరుతుననై.   పరజలు   వటన  పంట 
కలువలుగ   మలుచుకననరు.  అకకడ   అడవంత   దనంతట   అద   తయరైందన 
అనుకంటుననరు   వళుల. 
  'చటులనటన  మనష  '(ఎలజయరుడ  బఫర)  నటంద  వతతనలన  కదు-  మనవతవప  శకతప ై
నమమకనన.  అతను పంచంద చటలను కదు-  సంతషప వలుగులన.  అలంట పతరను సృజంచన 
జన గైన ధనుయడ. అందరూ చదవలసన చకకన,  చననకథ,  "చటుల నటన మనష". 
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